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مل.نعرف.ح�ى.الي�وم.أيديولوجية.جنحت.يف.

مجع.البش�ر.يف.ظلها.زمنا.طوياًل،.بل.مل.نعرف.

أيديولوجية.اكتش�فت.كل.الضرورات.الالزمة.

اليت.يتطلبها.مجع.البش�ر.حتت.س�قف.واحد..ومع.االدعاءات.

الباهرة،.مل.تستطع.الدول.الغربية.اليت.هيمنت.على.قسم.واسع.من.

األرض.يف.التاريخ.القريب.أن.حتقق.األمان.واحلبور.الدائم.للعامل،.

وال.الشعوب.االشتراكية.والشيوعية.يف.الشرق،.وال."املحايدون".

الذين.سواء.وجودهم.وعدم.وجودهم،.والذين.عرب.عنهم."مجيل.

مري�ج".ب�"رجال.األعراف"..إن.اإلخف�اق.يف.حتقيق.الوعود،.

زعزع.أركان.الثقة.لدى.املترقبني.واملستعدين.لالستقبال،.وزيادة.

على.ذلك،.فإن.عجز.احللول.املطروحة.عن.البلوغ.إىل.مس�توى.

العاملية،.وقصوَرها.عن.احتضان.البشرية.كلها،.وخمالفَتها.للطبيعة.

اإلنس�انية،.قد.أوقع.اجلميع.يف.أزمة.انعدام.الثقة....بل.يف.الريبة.
والشك.يف.كل.وعود.من.يعد!.فتقف.اإلنسانية.اليوم.

مع.كل.نظام.يعرض.عليها.موقَف.الشك.
باتت. ألهنا. واالستهزاء... والقلق.

اليت. األنظمة. أن. تعتق�د.
حى. عليها. فُرضت.

اليوم.مل.تعمل.كما.ينبغي،.بل.عجزت.عن.العمل،.وبالتايل.هناك.

خلل.يف.األنظمة.كلها!..وهذا.يقتلع.املحاس�ن.اليت.غرستها.تلك.
األنظمة،.فال.يبقيها.يف.ذاكرة.البشر.إال.خيااًل.بائسًا.ورؤى.خائبة.
وكما.أن.نقص.قطعة.صغرية.يف.نظ�ام.ميكانيكي.متكامل،.
يعطل.عمل.النظام.وحيوله.إىل.ركام،.فكذلك.هذه.األيديولوجيات.
برزت.إىل.امليدان.بادعاءات.مبهرة،.لكنها.كانت.عليلة.بعلل.وبيلة؛.
مثل.التضاد.مع.الطبع.البشري،.والعجِز.عن.احتضان.الفئات.كلها،.
والقصوِر.يف.إجناز.وعودها،.والضعِف.يف.االس�تجابة.للحاجات.
اإلنسانية؛.واألنكأ.إغفاهلا.جمموعة.من.القيم.اإلنسانية،.بل.تأجيج.
بعضها.مشاعر.احلقد.والبغض.والغيظ.بني.البشر....ذلك.كله.قوض.
أركان.األيديولوجيات.كلها.فخلفْت.خرائَب.فكرية.وأنقاضا،.أو.
ُقْل؛.هكذا.َحْدُس.املجتمع�ات.وظنُّها..ولذلك.ميكن.القول.بأن.
اجلميع.اليوم.-إال.شرذمة.قليلة-.يف.حالة.تزعزع.
وخيبة.أم�ل.وترقب.مريب.وحبث.
عن.خمرج.خارق.لألس�باب.
بناء.على.ذلك،.فإن.أمتنا.
مجعاء،. اإلنسانية. مث. ابتداء،.
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حباجة.ماس�ة.إىل.فكر.سام.يقوي.إراداتنا،.ويشحذ.مهمنا،.وينّور.

أعيننا،.ويبع�ث.األمل.يف.قلوبنا،.وال.يعرضنا.للخيبة.مرة.أخرى..

حنن.حباجة.شديدة.إىل.أفكار.وغايات.وأهداف.سامية،.ليس.فيها.

نة.ضد.النواقص. فجوات.عقلية.أو.منطقية.أو.حسية،.وتكون.حمصَّ

اليت.ذكرناها.آنفًا،.وصاحلة.للتفعيل.والتطبيق.بأقصى.درجة.كلما.

مسحت.الظروف..إننا.نش�هد.مرحلة.يتغري.فيه�ا.مركز.العوامل.

الفكرية.يف.األرض،.وتزحف.العالقات.األساس�ية.والدائمية.من.

عوامل.األشخاص.إىل.عوامل.األفكار،.وَتضطّر.البشَر.بعد.التجارب.

الفاش�لة.إىل.املبالغة.يف.التمحيص..فإن.ُوفِّْقنا.يف.اس�تثمار.هذا.

الوضع.العام.بإستراتيجيات.متماسكة.ومنسجمة،.وتنظيم.احلس.

امليتافيزيقي.يف.املجتمع.والنشاط.الفعال.املتراكم.فيه.منذ.عصور،.

حول.هدف.ساٍم،.فلسوف.جيتمع.اجلمهور.األعظم.من.اإلنسانية.

-ولو.بنس�بة.معينة-.ليحوموا.حول.هذا.املركز.اجلاذب،.إن.مل.
يكن.من.يومه،.ففي.القابل.القريب.

لكن.ينبغي.بادئ.ذي.بدء،.تعيني.ذلك.اهلدف.الس�امي..لقد.

تعرض�ت.أمم.عديدة.يف.املاضي،.كم�ا.تتعرض.يف.احلاضر،.إىل.

هزات.شديدة.لتقاعس�ها.يف.ربط.سياساهتا.السارية.هبدف.سام.

وس�ليم،.وقصر.باعها.يف.النفوذ.إىل.قلوب.البش�ر..صحيح.أن.

هذه.احلال.أس�طع.ظهورًا.يف.البلدان.اليت.مل.تستقر.فيها.احلضارة.

والدميقراطية.اس�تقرارًا.كاماًل؛.لكن.األمم.اليت.ادعت.لنفس�ها.

أس�تاذية.العامل.يف.احلضارة.والدميقراطية،.ليست.أحسن.حااًل.يف.

هذا.األمر؛.فمهما.كان.هبرج.ظواهرها،.ومهما.زعمت.دعاياهتا،.

فإن.عديدًا.من.ال�دول.اليت.تبدو.عظيمة.بترفها.وبذخها.وأهبتها،.

إمنا.تلهي.يف.الواقع.حش�ود.الغافلني.باخلدع.الوقتية.حلركتها.يف.

فلك.الرباغماتية،.وتصمت.كالبكم.إذ.تدعو.احلاجة.للحديث.عن.

الغد،.حيثما.يستوجب.الرجاء.يف.مستقبل.مأمول.مغبوط.أو.حياة.

راقية....واألنكأ.للجرح.أهنا.تتم�ادى.يف.جتويع.القلب.والروح.
والوجدان.

فالواجب.علينا.اآلن.-مع.وضع.هذه.السلبيات.نصب.أعيننا-.

أن.نضع.أمامنا.أهدافا.س�امية.نتخذ.يف.سبيل.حتقيقها.قيمنا.الذاتية.

أسسا.لصياغة.سياسات.ومشاريع.مستقبلية،.حى.يتحقق.االستقرار.

يف.سياساتنا....وإذ.يتحقق.االستقرار.يف.السياسات،.نتمكن.من.

دام. استخدام.هاتني.القوتني.يف.االجتاه.عينه،.من.غري.السماح.للصِّ

بينهما..ونقول."من.غري.الصدام.بينهما"،.لعلمنا.بأن.أّي.نش�اط.

أو.حركة.معينة،.مهما.متثلت.مبش�اعر.خملصة،.قد.ال.تكون.بّناءة.

دائمًا..إن.النية.اخلالصة.جديرة.بالتقدي�ر.باعتبارها.بعدًا.معنويا.

يف.األعمال.الصائبة؛.لكن.ال.حتمل.املعىن.نفس�ه.البتة.إذا.كانت.

وصفًا.م�ن.أوصاف.العمل.اخلاطئ..إن.أي.حركة.من.احلركات.

قد.تكون.بّناءة.أو.هّدامة.حس�ب.أمناط.عرضها..وإذ.يفيد.العقل.

واملنطق.واملش�اعر.قيمة.يف.أي.خمطط.أو.مشروع،.فإنه.من.املهم.

جدًا.وجود.متثيل.س�ليم.ومتني.له،.إىل.جان�ب.انعدام.الثغرات.

العاطفية..وأحيان�ا.قد.تبيد.األعمال.بعضها.بعضًا.ب�"التعارض".

و"التس�اقط"،.وإن.كان.كل.عمل.من.هذه.األعمال.مبفرده.خريًا.

وصاحل�ًا؛.فعندما.حياول.أفراد.النم�ل.أن.تنقل.مادة.إىل.خليتها،.

فتتشوش.مبوجات.احلس.املؤقت.أو.باختالف.األهداف.يف.برناجمها.

االنسياقي.املش�ترك،.َيسَحُب.بعُضها.املادة.إىل.جهة.وبعضها.إىل.

جهة.أخرى....فتبدد.طاقتها.كلها.مث.ال.تتقدم.إىل.اهلدف..كذلك.

املجتمعات.اليت.ال.توجد.هلا.أهداف.سامية.ومُثل.عليا،.أو.ُوِجدت.

ومل.متتلك.معهما.جاهزية.ذهنية.تناسبهما،.جتدها.تتحرك.باستمرار،.

لكنها.ال.تقطع.شوطا،.ألن.قطع.األشواط.يتطلب.-منذ.البداية-.

تعينَي.هدف.سام.يوقره.الوجدان.وُيرّغب.فيه.االنسياق.الذايت.يف.

نش�وة.كنشوة.العبادة،.مث.تفعيل.منظومة.سليمة.حسب.معطيات.

الظ�روف.والبيئة.العامة،.مث.توجي�ه.خمتلف.دورات.الطاقات.إىل.

نقطة.واحدة.معينة،.ويعين.تس�خري.التراكم.العلمي.والتجري�يب.

والطاقة.الكامنة.ألمر.ذلك.اهلدف.الس�امي.والغاية.املنش�ودة..

لقد.تكاثفت.املس�اعي.الفردية.كلها.إب�ان.الكفاح.الوطين.

)حرب.االس�تقالل(.يف.اجتاه.حتقيق.تركيا.املستقلة..فهذا.اهلدف.

كان.بس�يطا.جدا،.ولكن.اس�تطاع.أن.حيوز.على.االحترام.من.

كل.الفئات،.فيس�تحوذ.على.العقل.واملنطق.والعواطف،.ويكثف.

احل�ركات.كلها.يف.نقطة.واحدة..فكانت.ه�ذه.القوة.يف.إطار.

الشروط.العادية.واألخذ.باألسباب.كافية.لتحقيق.اهلدف.املقصود..

غري.أن.كل.نصر.وظفر.يستجلب.الفتور.والزهو..لذلك،.يصعب.

صعوبة.ش�ديدة.احلفاظ.على.نقاء.لون.الفكرة.من.التغري،.وإدامة.

وجوده�ا.حبيويتها.التامة..ونترك.تقومي.مدى.جناحنا.يف.هذا.األمر.

للتاريخ....ونقول.إنه.ال.مفر.للمجتمع.الذي.يعيش.الظفر.والنصر.

من.الوقوع.يف.ارختاء.التحفز.امليتافيزيقي.والتورط.يف.دوائر.الفتور.

الفاسدة،.ما.مل.يستمر.إمداده.بغذاء.األسباب.اجلديدة.املحفزة.حنو.

األهداف.والغايات.الس�امية..وقد.ال.ُنصيُب.إذا.حصرنا.أسباب.

االرختاء.يف.ه�ذا.التحفز.إىل.الفت�ور.املصاحب.لالنتصارات.يف.

العادة،.أو.إىل.نش�وة.النصر،.أو.إىل.االنقباض.والالمباالة.اليت.قد.
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تعتري.طبع.اإلنسان..فأحيانا.تولِّد.أموٌر.شروخًا.واسعة.يف.حياتنا.

الفكري�ة.ويف.حركتنا.وعملنا.احلركي،.مث�ل.تصرفات.الزعماء.

واملرشدين.اليت.ال.توحي.بالثقة.فُتوِجد.التذبذَب.والشك،.أو.مثل.

ضع�ِف.قدراهتم.وأهليتهم،.أو.ضيق.أفق.املثقفني.أحيانا.إىل.درجة.

العج�ز.عن.رؤية.مواطئ.أقدامهم،.بله.إبصارهم.ملواقع.نقل.األمة.

إىل.آفاق.جديدة،.أو.ضعف.األمة.ع�ن.اإلحاطة.بواقع.حاهلا.أو.

نقص.التحفيز،.أو.تقدمي.التفكري.امليكافيلي.والرباغمايت.أمام.القيم.

الدينية.وقيم.األمة..وحنن.اآلن.يف.مواجهة.سلس�لة.من.األزمات.

املختلفة.الناشئة.من.بيئة.مفعمة.هبذه.املحاذير.مجيعًا..وحالنا.يوحي.

بإمكان.انفالت.الذات.وإرساهلا،.والوقوع.يف.تبعثر.وتشتت.يؤدي.

بنا.إىل.االحنالل.والذوبان..وال.ش�ك.أن.هذا.يثري.ش�هية.العدو،.

وخيذل.محاس.الصديق..بل.املهوُل.هو.احتمال.أن.ُنصَرع.ونسقط.

-حفظنا.اهلل.تعاىل-.إذا.متاهلنا.يف.س�د.الثغرات.العقلية.واملنطقية.

والعاطفية.املتوس�عة.يف.حياة.األمة..وحى.جننِّب.أمتنا.من.الفظائع.

والفواجع.اليت.ال.مفر.منها.يف.حال.سقوطنا،.فمن.الضرورة.واحلتم.

أن.ننس�لخ.ونتزحزح.متامًا.عن.التيه.يف.انع�دام.اهلدف،.وقابلية.

االنصياع.لالستعمار.واالستغالل،.ونفسية.العيش.حتت.الوصاية،.

وهي.احلاالت.الالصقة.بدول.العامل.الثالث....فنتش�بث.بالسعي.

مستعينني.باهلل.تعاىل،.ونس�تهدي.التوفيق.اإلهلي.يف.وحدة.األمة.

وتوافقها،.مث.نركز.على.كينونتنا.الذاتية.ونتعقب.أهدافنا.وغاياتنا.
السامية.

ومن.الظاهر.عيانا.وبيانا،.أننا.لن.نتغلب.مبش�اريع.س�بق.أن.

تعودناه�ا،.على.كل.هذه.الس�لبيات.يف.مرحلة.عاصفة.تواجهنا.

فيها.مهاٍو.س�حيقة.متشابكة،.وجس�ور.منهدة.وطرق.منقطعة،.

وبأمة.متعبة.مبحن.متنوعة.مل.نشهدها.يف.تارخينا.إال.قليال..إن.مثل.

هذه.األحوال.غري.االعتيادية،.تستدعي.مهمًا.محّيات.تتجاوز.اهلمة.

واحلمية.اإلنس�انية،.وطاقة.تعلو.فوق.م�ا.هو.معتاد..وقد.تكون.

هذه.األحوال.املدهلمة.أحيانا.مي�الدًا.تارخييا.لألمم،.مبخططاهتا،.

ومش�اريعها،.واس�تراتيجياهتا،.وعقوهلا.املمتازة.اليت.تنتج.هذه.

املطلوب�ات،.وممثليها.األبطال.الذين.َجّلوا.عن.أن.حييوا.أعمارهم،.
فنذروها.إلحياء.غريهم.

ولذلك،.نؤمن.-يف.هذا.الوقت.الذي.نرجو.فيه.أن.نكون.أمة.

عظيمة-.بضرورة.منهج.ومشروع.بعقلية.حمترفة.ومتخصصة،.بل.

قبل.ذلك،.بضرورة.إعداد.أجيال.مثالية.حتلم.وتس�تهدف.إلنشاء.

.حتقيق.هذا.الفكر.بدرجة.معينة،.وإْن.كان.يف.دائرة. أمة.عظيمة..إنَّ

صغرية،.وظهوَر.مناذج�ه.يف.آالف.األبطال.الذين.تركوا.ُدورهم.

وأوطاهنم.مهاجرين.كأم�واج.البحر.إىل.أرجاء.األرض.املختلفة،.

بروحية.الكفاح.الوطين.)حرب.االس�تقالل(،.وسعَيهم.يف.زرع.

فسائل.روح.األمة.يف.كل.مكان،.ووضعهم.اللبنات.األوىل.لثغور.

حلم.املستقبل.الكبري.يف.جهات.األرض.املختلفة،.وعرَضهم.لعاملهم.

الروحي.واملعنوي.حيثما.حّلوا،.وكّدهم.من.أجل.إبراز.موقع.أمتنا.

املوروث.من.أعماق.التاريخ.لتمأل.مقعدها.الش�اغر.الالئق.هبا.يف.

الت�وازن.الدويل،.وجناحهم.يف.كل.ذل�ك.بقدر.معني،.هي.أمثلة.

شاخصة.ومهمة،.ُترينا.ما.ميكن.أن.تفعله.األجيال.اليت.تعلق.قلبها.
بفكر.ساٍم.إىل.حد.العشق.

وإن.هذه.الكوادر."املحتس�بة".اليت.قد.جتوع.أحيانا.وتعطش.

أخرى،.لكنها.تت�درع.دوما.باإلميان.واألم�ل.والعزم،.وكأهنم.

املعني�ون.بوصف.حممد.عاكف:."مس�تعينون.باهلل،.متش�بثون.

بالس�عي،.مش�دودون.إىل.الظفر"،.هؤالء.حّلوا.حبملة.واحدة،.

وبنفخة.واحدة،.معضالت.تعجز.دول.كبرية.أن.حتلها.بأنش�طة.

"لوبياهتا".وصرفها.املاليني.على.إعالناهتا..وينبغي.أن.ال.يس�تهان.

هبذا."التكوين".الباهر،.وال.يعلَّل.بسلسلة.الُصَدف،.وال.ُيربط.مبكانة.

�إن ق�ضيتن��ا �لكربى �لتي تف��وق كل �لق�ضايا هي �إلهاب 
جم��رة �لرغبة يف �إحياء �لآخري��ن مرة �أخرى يف �أرو�ح 
�أفر�د �لأمة، وفرز �لأف��كار �لغريبة �ملند�ضة بني "�لأمة" 
و�أهد�فها �ل�ضامية.. ومن بعده، حتريك طاقتها �لتي تبدو 
خامدة، وحثها على �ل�ضري نحو هدفها �لتاريخي من جديد 
بتحفيز جي��د، وباأن�ضطة وفعالي��ات من�ضبطة ومنظمة.
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الدول.املهاَجر.إليها..بل.الس�ر.يف.هذه.احلركة.الرائعة.هو.توجه.

.اهلل.تعاىل.بزيادة.اإلحس�ان. القلوب.املخلصة.إىل.اهلل.تعاىل،.وَمنُّ

عل�ى.هذه.األمة.اليت.توارثت.العز.من.أعماق.تارخيها..نعم،.يناط.

النجاح.يف.هذا.العم�ل.-كما.يف.كل.جناح-.باهلمة.واحلمية.من.

الصدور.النابضة.باإلخ�الص،.وبالوفاء.من.األمة،.وبالتوفيق.من.

اهلل.تعاىل..إن.األبناء.املضحني.الالئقني.هبذه.األمة.الوفية،.يهرعون.

أفواجا.باسم.وطن.املستقبل.الكبري.إىل.الغربة.واحلسرة.واحلرمان،.

ويف.أيديهم.مش�اعل.العلم.والعرفان،.كالذي�ن.يَتَحدَّون.اليأس.

والعجز.يف.أش�د.حمن.التاريخ،.وكاحلم�الت.الباهرة.املتدفقة.يف.

تدف�ق.فجائي،.واملترعرعة.جبلوات.الغىن.والوجود.على.الرغم.من.

الفقر.والعدم،.وكاجليوش.املتقدمة.إىل.املوت.يف.سرور.وانشراح،.

على.وقع.األناش�يد.الوطنية،.على.رغم.أن�ف.التضييق.واالفتراء.

واالهتام.مثلما.حيصل.اليوم..هؤالء.يوفون.منذ.س�نوات.من.غري.

توان.أو.فتور،.برس�الة.مهمة.حلساب.أمتنا.وشعبنا.وبلدنا،.ونبُع.

قوهتم.اليت.ال.تنفد.هو.إمياهنم،.ووقوُد.مش�اعل.عشقهم.ومحاسهم.
الذي.ال.خيمد.هو.هدفهم.السامي.وفكرهم.وروح.األمة.

إن.الذين.جيهلون.أمهية.هاتني.املقومتني.احليويتني،.وال.يعقلون.

الق�درة.اليت.يوجدها.اإلميان.واألهداف.الس�امية.يف.اإلنس�ان.

فيتس�اءلون.يف.ش�ك.ممزوج.باحلقد.والبغض.أحيانا،.ويف.رفض.

غاضب.متش�رب.باهلذيان.أحيانا:."كي�ف.حيصل.هذا.كله؟.ما.

مصلحتهم.يف.هذا؟".يفضحون.أنفسهم.ويظهرون.مدى.حرماهنم.
من.األهداف.واألفكار.السامية.

ومن.املس�لّم.به،.أن.الفكر.واهلدف.الس�امي.نش�يد.حيرك.

األجيال.املثالية،.و"مولِّد.طاقة".يش�حن.طاقتهم.الدائمة،.ومنبع.

صاٍف.ميد.عش�قهم.ومحاسهم،.ومبشاعر.طافحة.يرفع.إىل.السماء.

ن�داء.مصريهم..وبفضل.هذا.الفكرالس�امي،.تصل.املس�اعي.

املتوسعة.باطراد.إىل.حد.التحول.إىل.حركة.مشتركة،.وإىل.جذور.

ومستويات.خمتلفة،.وبطبيعة.احلال.إىل.نسق.خمتلف،.فيكون.حتما.

عليه�ا.أن.جتد.جمرى.لتيارها.حى.إن.اضطرت.إىل.اجتياح.القمم،.
ملواصلة.املسرية.

ففي.عصوِر.ختبط.اإلنس�انية.يف.الظلمات،.كان.أهم.مصادر.

القوة.لتلك.الثلة.من.املجاهدين.األوائل.املنبثقة.من.صدر.الصحراء.

هو.إمياهنم.وغايتهم.املأمول�ة.يف.تفريغ.إهلامات.إمياهنم.الفوارة.يف.

قلوهبم.أب�دا.إىل.صدور.اآلخرين..فبحمل�ة.واحدة.بدلوا.مصري.

الدنيا.من.النحس.إىل.السعد،.وبنفخة.واحدة.صاروا.صوت.األمل.

وَنَفس�ه.يف.ثالث.قارات..وكانت.املقوم�ات.عينها.وراء.األمل.

العثماين.الكبري،.فهي.اليت.اس�تنهضت.عشرية.من.هضاب.آسيا،.

ودفعتها.للس�ري.إىل.األناضول،.لتقيم.دولة.عظمى....وأيضا.هي.

اليت.كانت.يف.عقول.أبطال.الكفاح.الوطين.)حرب.االستقالل(..

وكذلك.مجوع.اهلند.الذين.مل.يبُد.على.سيماهم.أمارات.احلياة.يف.

أواس�ط.القرن.العشرين،.فحركهم.إىل.احلرية.واالستقالل.محاس.

عظيم؛.كان.أساس.قوته.إميان.ذلك.الشعب.وأمله،.وفكرة.أن.حييوا.
ويبقوا.بذاهتم.ومقوماهتم.

لكن.ينبغي.أن.يكون.اهلدف.الس�امي،.الذي.يلهب.احلماس.

يف.صدور.الناس.ويدفعه�م.إىل.التحرك،.هدفا.منضبطا.بضوابط.

معينة،.ومرتبطا.بنظام.معني..فإن.كنَت.مهندس�ًا،.فعليك.أن.ُتِعّد.

العّدة.قبل.البدء.بإنشاء.صرح،.فتتفحص.متانة.عناصره.وسالمتها،.

وانس�جام.آحادها.فيما.بينها.ومش�اركتها.يف.مجاله.ومظهره..

وهل.يتحقق.الكمال.من.غري.توافر.التوافق.واملواءمة.واالنس�جام.

يف.األجزاء.كلها!؟.إّن.اهلم�م.واحلمالت.الفردية،.إْن.مل.تنضبط.

باحلركة.املش�تركة.ومل.تنظم.تنظيمًا.حسنا،.ستؤدي.إىل.تصادم.

بني.األفراد.ال.حمالة....فيختل.النظام،.وتنهض.كل.محلة.يف.عكس.

اجتاه.حركة.أخرى،.وُتنقص.كل.عملية.من.قيمة.الناتج.حى.يقرب.

من.الصفر،.كما.يف.حاصل.الضرب.لكس�ور.األرقام.ببعضها.يف.

احلساب..وكما.أشرنا.سابقا،.ينبغي.أن.ال.ُتطفأ.جذوة.طاقٍة.فردية.

البتة،.باحتس�اب.ضرر.قد.تسببه..بل.على.العكس،.جتب.العناية.

ه.إىل.جمرى. الرفيعة.حى.ال.هتدر.ذرة.واحدة.من.تلك.الطاقة،.وتوجَّ

الغاية.املأمولة.املعينة.واهلدف.املنش�ود،.ويزاح.ُخُلق.املصادمة.يف.

النفوس.ويَقرَّ.عقل.التوافق.بداًل.عنه،.بل.األحس�ن.أن.ُيَطّبع.كل.
إنسان.هبذا.الطبع.

وق�د.ال.جنانب.الصواب.إن.قلن�ا:.إن.األديان.كلها.جاءت.

لتثبي�ت.هذا.الفهم.خاصة،.ضمن.أبعاد.تبليغاهتا.الشاس�عة؛.فقد.

َف�رض.كل.دين.ضوابَط.وأنظمة.على.القدرات.الفردية،.فصارت.

مقوم�ات.مهمة.يف.توجيه.القوة.املوجودة.املنش�ّدة.إىل.حضارة.

جديدة.وعمران.جديد..فبإرش�اد.الدي�ن.يوازن.كل.فرد.حريته.

وفعالياته.الشخصية،.مع.حركة.املجتمع.وفعالياته؛.فيتصرف.حرًا.

موفي�ًا.إرادته.حقها.من.جهة،.وحمافظ�ًا.على.تكامل.احلركة.مع.

اآلخرين.من.جهة.أخرى،.فينجح.يف.حتقيق.األمرين.معًا،.كالنجم.

التابع.يف.موقعه،.يدور.يف.فلكه.حول.مركز.اجلذب،.وحول.نفسه.

يف.الوقت.عينه..وال.يغترّن.أحد.حبيوية.احلركات.ونش�اطها.كاًل.
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على.ح�دة.مهما.بلغت،.إن.مل.ترتبط.أج�زاء.التكامل.والتوازن.

مبنظومة.أقوى.وأمنت؛.فرمبا.ال.تسند.بعضها.بعضًا.يف.خط.املقصود.

العام،.فتولد.أحيانًا.نتائج.أش�د.س�وءًا.من.السكون.واجلمود..

خالصة.القول:.إن.السكون.واجلمود،.كذلك.الفوضى.يف.احلركة،.

كالمها.موت..واملحتوم.على.األمم.اليت.تضعضعت.نفوُس.أفرادها.
مس�رح.التاريخ. مبث�ل.هذا.املوت،.أن.ُتغَلب.وُتطَرد.إىل.خارج
ومن.دوافع.امليل.إىل.التحرك.الفردي.يف.اإلنسان.األنانية،.وثقة.
اإلنس�ان.بنفس�ه،.وقصور.فهمه.حلدود.قدرته،.وقصور.إدراكه.
ملدى.تأثري.روح.التوحد.والتجمع.والفعاليات.املش�تركة.والوفاق.
واالتفاق.يف.جلب.العناية.اإلهلية..كذلك،.قد.تتس�بب.الش�هرُة.
م. واملنصب.والطموحاُت.الش�خصية.والن�وازع.األخرى.يف.تقدُّ
املالحظ�اِت.الفردية.إىل.الصف.األمام�ي..وقد.يظهر.مبثل.هذه.
املالحظات.منحوسون.نس�وا.مقاصدهم.وبيئتهم.متامًا،.وخنعوا.
ملطالب.األكل.والشرب.والنوم.وطرح.الفضالت،.بعدما.كانوا.يف.
صف.اخلدمة-الدعوة.يهتفون:."يف.سبيل.حب.الدعوة!".ويلهثون.
بأنفاس.تتقطع.ش�هيقًا.وزفريًا.طلبًا.لرضا.اهلل.تعاىل..إن.من.ينسى.
املقصود،.وُيضّيع.الغاية.املنش�ودة،.سيس�قط.-بالضرورة.كائنا.
من.كان-.يف.ش�باك.األنانية،.وحتل.رغباته.اجلسمانية.حمل.عشق.
اخلدمة-الدعوة،.وتنطفئ.عنده.مشاعُر.العيش.من.أجل.اآلخرين.
من.ه�ذه.الزاوية،.ميكن.القول.بأن.قضيتنا.الكربى.اليت.تفوق.
كل.القضايا.هي.إهلاب.مجرة.الرغبة.يف.إحياء.اآلخرين.مرة.أخرى.
يف.أرواح.أفراد.األمة،.وفرز.األفكار.الغريبة.املندس�ة.بني."األمة".
وأهدافها.السامية...ومن.بعده،.حتريك.طاقتها.اليت.تبدو.خامدة،.
وحثها.على.الس�ري.حنو.هدفها.التارخيي.من.جديد.بتحفيز.جيد،.
وبأنش�طة.وفعالي�ات.منضبطة.ومنظمة..وم�ن.الضروري.ملثل.
هذه.احلركة.جتديد.معامل.املس�احات.املش�تركة.اليت.تعد.حمورًا.

حلركة.املجتمع.املش�تركة.بكل.شرائحه.بدوا.وحضرًا،.ومثقفني.

وحرفيني،.ومعلمني.وطلبة،.وخطباء.ومس�تمعني....مساحات.

مشتركة.وقواسم.مشتركة.مثل.السعي.جلعل.أمتنا.عنصرًا.مهما.يف.

التوازن.الدويل،.والعزم.واإلصرار.على.محل.الرسالة.بال.فتور.مهما.

كان.مث�ن.التضحيات،.والتركيز.على.أولوية.الفكر،.وموازنته.مع.

مشاعر.روح.األمة،.ومن.مث.منع.حصول.الثغرات.العقلية.واملنطقية.

واحلسية.أثناء.التحرك.اجلماعي،.واحتساب.عشق.احلقيقة،.والتوق.

للعلم.والبحث.وس�ائَل.للس�مو.العمودي.إىل.اهلل.تعاىل،.وتغذية.
املجتمع.هبذه.املفاهيم.دائمًا.

ومن.هذا.املنطلق،.حنن.نؤمن.بأن.األشخاص.الذين.يتقامسون.هذه.

األهداف.والغايات.السامية.سيحافظون.على.محاسهم.وحيويتهم،.

وستجرى.الفعاليات.واألنشطة.اجلماعية.بانسجام.ووئام،.وسيستفاد.

من.الوقت.واإلمكانات.بأجدى.وسائل.التحفيز.السريعة،.وستبقى.
أبواب.التجدد.مفتوحة.أبدا.بفضل.الس�ماح.للتفكري.بالتوس�ع.
ولتحقيق.هذا.كله،.ال.حاجة.إىل.تلقني.املس�لم.فهما.جديدًا.
لإلسالم،.وال.إىل.إعادة.تعليم.اإلسالم.للمسلمني.من.جديد..وإمنا.
املطلوب.العمل.على.تفهيم.املس�لم.األمهية.احليوية.ملا.يعرفه.عن.
اإلس�الم.فعاًل،.وقوة.تأثريه،.ودميومت�ه.األبدية..لكن.املؤمل.حقا.
أن.األقوال.يف.هذه.املس�ألة.خمتلفة.اختالف�ًا.بينًا.إىل.درجة.حتري.
العق�ول....فهوى.الرغبات.يتقدُم.العق�َل.ويقيم.يف.ظل.اخليمة.
اإلهلي�ة،.واألحاس�يس.تصدر.أحكاما.من.ف�وق.عرش.املنطق..
وحنن.نعرف.هذا.االحنراف.يف.نف�ر.من.حمتريف.اإلنكار.واإلحلاد.
والكف�ار.املدمنني.على.التحرش.بالدي�ن،.لكن.قد.يقع.فيه.أيضا.
بع�ض.املتعصبني.املحرومني.من.احلياة.القلبية.والروحية.من.الذين.
حيسبون.أنفس�هم.متدينني..هذان.الصنفان.خمتلفان.فيما.بينهما،.
لكنهما.كفرس�ي.ره�ان.يف.اإلضرار.باألم�ة.والوطن.والدين.

ينبغي �أن يكون �له��دف �ل�ضامي �لذي يلهب �حلما�س 
هدف��ا  �لتح��رك،  �إىل  ويدفعه��م  �لنا���س  �ض��دور  يف 
من�ضبط��ا ب�ضو�ب��ط معين��ة، ومرتبطا بنظام مع��ني. فاإن 
كنَت مهند�ضاً، فعليك �أن تُِع��ّد �لعّدة قبل �لبدء باإن�ضاء 
�رح، فتتفح�س متانة عنا���ره و�ضالمتها، و�ن�ضجام 
�آحاده��ا فيم��ا بينه��ا وم�ضاركتها يف جمال��ه ومظهره.
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حمامة الغيوب

ري...  ري... َبشِّ َبشِّ
يا آتيًة من مساء الغيب! 

يا َخفَّاقة اجلناحني! 
باآلمال ختفقني، 

م�ع خف�ق جناحيك ختف�ق القلوب 
وتطرب األرواح... 

فيا للبشرى اليت جْئِت هبا تبّشرين، 
ويا للرسالة اليت إلينا حتملني!..

* * *

الصنف�ان.كالمها.ال.يوقر.روح.الدين،.وكالمها.ال.يتس�امح.يف.

التفكري.احل�ر،.وكالمها.خمتوم.على.قلبه،.فال.َيعي.فكرة.املش�اركة.

والتقاس�م..رأس.ماهلم.األعز.هو.الفرية.والزور.والتش�ويه،.وأجود.

فنوهن�م.هو.النميمة.واللمز.على.من.ال.حيس�بونه.منهم....ال.يهمهم.

إالَم.يلجؤون،.وال.على.من.يس�تندون؛.فاملهّم.أن.يهضموا.ويأكلوا.

من.ال.يستس�يغون.وجوده..واحلقيقة.أن.حرصهم.وسعيهم.يف.هذه.

املسألة.عظيم.وحثيث.إىل.درجة.أظن.أهنم.لو.صرفوه.فيما.يليق.لعّمروا.
العامل.كله.

وبدهي.يف.هذه.األجواء.املظلمة.اخلانقة،.ويف.ميدان.الذين.ال.يفكرون.

وال.يبصرون.وال.يعلمون،.لن.توجد.احلياة.الفكرية.والعشق.إىل.احلقيقة.

والتحري.يف.سبيل.العلم.والبحث....وإن.وجدت،.فلن.تنمو.وتتطور،.

وإن.منت.وتطورت.فلن.تغادر.ع�امل.األحالم.والفانتازيا..وإّن.حالنا.
املنكسر.البائس.شاهد.على.ما.نقول.بألف.لسان،.وليس.بلسان.واحد.
لكن.احلال.يقتض�ي.يف.الواقع.أن.تكون.عقلية.أمتنا.عقلية.إعمار.
وإنشاء....وأن.ننجو.من.هذه.احلالة.اليت.نتخبط.فيها.واليت.نعاين.فيها.
م�ن.فقر.التفكري.وغياب.األهداف..وحنن.اليوم.حباجة.ماس�ة.-قبل.
كل.شيء-.إىل.غاية.مأمولة.س�امية.بعيدة.املرام،.هي.انبعاثنا.برؤيتنا.
احلضارية.وبثقافتنا.الذاتية..والبد.ألمتنا.أن.تصرب.على.أوجاع.وعذاب.
وزماٍن.يس�لب.العاقل.عقله.ويدع.احلليم.حريان،.من.أجل.االرتقاء.
إىل.العلياء.كصرح.س�امق.يرتكز.على.أركان.القيم.التارخيية.ألمتنا..
.مراعاة.س�ري.تطور.احلوادث.ضمن.طبائعها،.تتعلق.بسعة.املعرفة. إنَّ
هب�ذه.الطبيعة..القرآن.الكرمي.خياطب.س�يدنا..فيقول:.﴿َلْو.َكاَن.
قَُّة﴾. َعَرضًا.َقِريبًا.َوَس�َفرًا.َقاِصدًا.التََّبُعوَك.َولِكْن.َبُعدْت.َعَلْيِهُم.الشُّ
)التوب�ة:.42(،.فُيَس�ّري.عنه..وُيوّبخ.املتخلفني.املتهاوين.يف.الطريق..
.املقصود.حاصاًل.بنوال.اهلدف. وحسب.املنظور.اإلس�المي،.ُيَعدُّ
البدهي.لكل.حركة.أو.محلة،.وهو.رضى.اهلل.تعاىل..فسواء.بعد.ذلك.
إن.حتققت.نتيجة.اخلدمات.املقدمة.باس�م.أمتنا.بارتقائها.إىل.املكان.
الالئق.هبا.يف.التوازن.الدويل،.أو.مل.تتحقق؛.فإن.املؤمن.يس�عى.لنوال.
رضاه.تعاىل.يف.كل.خدمة.إمياني�ة.وكل.فعالية.دعوية..فبهذه.النظرة.
يتحول.غريها.من.األهداف.إىل.أه�داف.إضافية.واعتبارية،.وحمض.

وسائل.تؤدي.إىل.اهلدف.احلقيقي..

)*(.الترمجة.عن.التركية:.عوين.عمر.لطفي.أوغلو.
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أ.د. زيد بوشعراء *

دراسات إسالمية

أن.تعم�ر.مجاعة.من.الن�اس.بقعة.من.األرض.

معن�اه.أن.حتوهلا.إىل.مكان.حي.مس�تجمع.

ملقومات.احلياة.اجلماعية.املنظمة.املنتجة.اآلمنة.

املستقرة..وذلك.مبا.تؤسس.فيه.من.أنواع.البنيان.الذي.جيلب.هلا.

وينمي.كل.ما.تعتقده.مصلحة،.ويدرأ.عنها.ويزيل.كل.ما.تظنه.

مفسدة.من.مساكن.وأحياء.وأسوار.وحصون.وقناطر.وطرقات.

وأسواق.وبساتني.وسدود.ومصانع.ومحامات...وحنو.ذلك.من.

املرافق.احليوية.الالزمة.ألي.متدين،.وكذا.مبا.تنمي.فيه.من.نسلها.

ووجودها.البشري.ومواردها.احليوانية.والزراعية..ويلحق.بذلك.

جمازًا.ما.كان.من.أسبابه.من.العلم.والتخطيط.والتنظيم.والقوة،.
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وما.كان.من.مثراته.من.قدرة.على.صناعة.األجهزة.اليت.حيتاج.إليها.
العمران.واحلياة.العمرانية.وما.إىل.ذلك.

كل.ما.أجنزه.الناس.قبل.جميء.اإلسالم،.مما.كان.من.هذا.القبيل.

وهبذا.القدر،.القرآن.عده.عمرانًا..وقد.تفاوتت.اجلماعات.البشرية.

ا.ونوعًا.حبسب.تفاوهتا.فيما.أوتيت.من.اخلربة.الفنية.والعلم. فيه.كمًّ

الدنيوي.والقوة.الس�لطانية،.فمنها.من.كانت.أكثر.إعمارًا.كما.

ًة.َوأَثَاُروا.اأَلْرَض.َوَعَمُروَها. .ِمْنُهْم.ُقوَّ قال.اهلل.تعاىل:.﴿َكاُنوا.َأَشدَّ

ا.َعَمُروَها﴾)الروم:9(،.وفيه.إش�ارة.إىل.أن.ال�"أشد.قوة". َأْكَثَر.ِممَّ

كان.أكثر.إعم�ارًا..ومنها.من.بلغ.العم�ران.عندها.الذروة.يف.

اجلمال.والتنوع.فكانت.فارهة.بارع�ة.يف.صناعة.العمران..وقد.

أشار.القرآن.إىل.ذلك.يف.عدة.مواطن.منها.قوله.تعاىل:.﴿َحتَّى.ِإَذا.

َأَخَذِت.اأَلْرُض.ُزْخُرَفَها.َوازَّيََّنْت﴾)يونس:24(،.وقوله.تعاىل:.﴿َفَتْحَنا.

. .َش�ْيٍء﴾)األنعام:44(،.وقوله:.﴿َوُأوِتَيْت.ِمْن.ُكلِّ َعَلْيِهْم.أَْبَواَب.ُكلِّ

َشْيٍء﴾)النمل:23(،.وقوله.يف.بعض.األمم.إهنا.كانت:.﴿َأْحَسُن.أَثَاثًا.

َوِرْئًيا﴾)مرمي:74(،.أي.يعيش�ون.يف.ح�ال.أفضل.من.حال.العرب.
أجود.جتهيزًا.وأحسن.منظرًا.من.الناحية.العمرانية.

ووصف.القرآن.ألعماهلم.تل�ك.بأهنا.عمارة.لألرض.ال.يلزم.

من�ه.أن.ما.عداه.ليس.من.العمران،.بل.كل.إجناز.حضاري.الحق.

جعلت.به.املجتمعات.حياهتا.آمن.وأسهل.وأمجل.وأرفه.مما.هو.مثرة.

لتطور.علومها.وخرباهتا.وقدراهتا.وأذواقها.هو.أوىل.شيء.بالدخول.
يف.مفهوم.العمران.

وإن.ع�د.القرآن.إجنازات.غري.املؤمنني.عمرانًا.يعين.أن.مفهوم.

العمران.مفهوم.حمايد.وأنه.ال.يش�ترط.يف.تس�مية.الشيء.عمرانا.

أن.يكون.س�املا.من.املك�درات..الفكرية.واألخالقية..وإن.كان.
العمران.بعد.ذلك.قابالً.ألن.ينعت.بالصالح.أو.بالفساد.

على.أن.هذا.العمران.ما.كان.اإلنسان.لينجز.منه.شيئًا.لوال.أن.
اهلل.تعاىل.هيأ.له.أسبابه.

هتيئة اهلل ألسباب العمران
هيأ.اهلل.لإلنسان.كل.ما.يتوقف.عليه.العمران.

أ- جعل يف األرض قابلية للعم�ران:.فجعلها.أواًل.صاحلة.

الس�تقبال.ما.ميكن.أن.حيدثه.اإلنس�ان.من.العمارة،.وذلك.مبا.

ألقى.فيها.من.اجلبال.اليت.حتفظ.اس�تقرار.قش�رهتا:.﴿َوأَْلَقى.ِفي.

اأَلْرِض.َرَواِس�َي.َأْن.َتِميَد.ِبُكْم﴾)النحل:15(،.وكذلك.مبا.قدر.فيها.

من.اجلاذبية.اليت.تثبت.البنيان،.فكانت.بذلك.قرارًا:.﴿َأمَّْن.َجَعَل.

اأَلْرَض.َقَراًرا﴾)النمل:61(،.ولوال.ذلك.ما.اس�تقرت.على.األرض.
لبنة.فوق.أخرى.

وجع�ل.األرض.أيضًا.طوع.إرادة.اإلنس�ان.ذلوال.له.صاحلة.

َر.ِفيَها.َأْقَواَتَها.ِفي.َأْرَبَعِة. إلنتاج.م�ا.حيتاج.إليه:.﴿َوَباَرَك.ِفيَها.َوَقدَّ

�اِئِلنيَ﴾)فصلت:10(،.﴿ُهَو.الَِّذي.َجَعَل.َلُكُم.ْاأَلْرَض. أَيَّاٍم.َسَواًء.لِلسَّ
َذُلواًل.َفاْمُشوا.ِفي.َمَناِكِبَها.َوُكُلوا.ِمْن.ِرْزِقِه﴾)امللك:15(.

ب�– يس�ر اهلل لإلنسان حركته يف األرض:.فجعل.النجوم.

لإلنسان.عالمات.يهتدي.هبا.يف.ظلمات.الرب.والبحر:.﴿َوِبالنَّْجِم.

ُهْم.َيْهَتُدوَن﴾)النحل:16(،.﴿َوُهَو.الَِّذي.َجَعَل.َلُكُم.النُُّجوَم.لَِتْهَتُدوا.
ِبَها.ِفي.ُظُلَماِت.اْلَبرِّ.َواْلَبْحِر﴾)األنعام:97(.

وهيأ.لإلنس�ان.املركب.الذي.حيمله.وحيم�ل.أثقاله.إىل.أبعد.

املواطن؛.هيأ.له.املركب.الطبيع�ي.الذي.هو.الدواب:.﴿َوَتْحِمُل.

.َربَُّكْم. .اأَلْنُفِس.ِإنَّ أَْثَقاَلُكْم.إَِل�ى.َبَلٍد.َلْم.َتُكوُنوا.َباِلِغيِه.ِإالَّ.ِبِش�قِّ

َلَرُءوٌف.َرِحيٌم..َواْلَخْي�َل.َواْلِبَغاَل.َواْلَحِم�رَي.لَِتْرَكُبوَها.َوِزيَنًة.

َوَيْخُلُق.َما.اَل.َتْعَلُموَن﴾)النحل:7-8(،.وهيأ.له.املركب.الصناعي.وهو.

السفينة.اليت.صنعها.نوح..بوحي.من.ربه.سبحانه.فكانت.أول.

سفينة.يف.تاريخ.البش�رية:.﴿َفَأْوَحْيَنا.إِلَْيِه.َأِن.اْصَنِع.اْلُفْلَك.ِبَأْعُيِنَنا.

َوَوْحِيَنا﴾)املؤمنون:27(..وهذا.يعين.أن.حركة.اإلنس�ان.يف.األرض.

يسرها.اهلل.خبلقه.وبوحيه.معًا.فحمله.برا.وحبرًا:.﴿َوَلَقْد.َكرَّْمَنا.َبِني.
آَدَم.َوَحَمْلَناُهْم.ِفي.اْلَبرِّ.َواْلَبْحِر﴾)اإلسراء:70(.

وبّين.أن.محله.إياهم.كان.باملركبني.املذكورين.فقال.يف.األنعام:.

﴿َوَلُكْم.ِفيَها.َمَناِف�ُع.َولَِتْبُلُغوا.َعَلْيَها.َحاَجًة.ِفي.ُصُدوِرُكْم.َوَعَلْيَها.

َوَعَلى.اْلُفْلِك.ُتْحَمُلوَن﴾)غافر:80(..وبذلك.اس�تطاع.اإلنس�ان.

يف.وقت.مبكر.م�ن.وجوده.على.األرض.أن.خي�رج.من.العزلة.

ويكتش�ف.األرض.كلها.قاراهتا.وحبارها.ويستفيد.مما.جعل.اهلل.له.
فيها.من.زينة.وثروات.

ج�– جعل اهلل يف األرض احلديد،.أنزله.من.السماء،.ليكون.

لإلنسان.وسيلة.من.أهم.وسائل.إنشاء.العمران.ومحايته:.﴿َوأَْنَزْلَنا.
اْلَحِديَد.ِفيِه.َبْأٌس.َشِديٌد.َوَمَناِفُع.لِلنَّاِس﴾)احلديد:25(.

د– وباجلملة فقد س�خر اهلل له سائر ما يف الكون.ليوظفه.

َر.َلُكْم.َما.ِفي. ملصلحته.إنشاء.هلا.وحفظا.وتنمية.وتطويرا:.﴿َوَسخَّ
َماَواِت.َوَما.ِفي.اأَلْرِض.َجِميًعا.ِمْنُه﴾)اجلاثية:13(. السَّ

ه�- وجعل اهلل اإلنسان مهيأ إلنشاء العمران:
•.خلق.اهلل.يف.اإلنسان.حاجات.وشهوات.تدفعه.إىل.إشباعها.

وتلبيتها.فينتج.عن.السعي.إلشباعها.إعمار.األرض.
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•.وخلق.فيه.ذوقا.وإحساس�ا.باجلمال.يتمكن.به.أن.يضفي.
مسحة.من.احلسن.والبهاء.على.عمرانه.

•.وخل�ق.فيه.عقال.يقدر.به.على.اكتش�اف.الكون.وقوانني.

احلياة.واكتس�اب.العلم.الذي.مبوجبه.يستطيع.التحرك.يف.أرجاء.

. السماوات.وتسخري.ما.يف.الكون.لعمارة.األرض:.﴿َيا.َمْعَشَر.اْلِجنِّ

َماَواِت.َواأَلْرِض. َواإِلْنِس.ِإِن.اْس�تََطْعُتْم.َأْن.َتْنُفُذوا.ِمْن.َأْقَطاِر.السَّ
َفاْنُفُذوا.اَل.َتْنُفُذوَن.ِإالَّ.ِبُسْلَطاٍن﴾)امللك:33(.

•.وخلق.فيه.قدرة.بدنية.يس�تطيع.هب�ا.حتمل.أتعاب.اإلعمار.
ومشاق.حتقيق.املصاحل.

و- وملا كانت مصاحل اإلنس�ان كثرية.ال.يستطيع.حتقيقها.

وح�ده.فقد.جعل.اهلل.بني.الناس.تفاوت�ا.يف.القدرات.وتنوعا.يف.

املواهب.حيتم.اختصاص.كل.صنف.وطبقة.منهم.يف.نوع.من.العمل،.

وجيعل.بينهم.تكامال.يف.الوظائف.احلياتية:.﴿َوَرَفْعَنا.َبْعَضُهْم.َفْوَق.

َبْعٍض.َدَرَجاٍت.لَِيتَِّخَذ.َبْعُضُهْم.َبْعًضا.ُس�ْخِريًّا﴾)الزخرف:32(،.ولوال.
ذلك.ما.كان.مثة.إمكان.للعمران.

ز- و مل�ا كان العمران ال يتم إال بالتنظيم.وكان.التنظيم.ال.

يتم.إال.بامللك،.فقد.جعل.اهلل.يف.الناس.قبوال.للملك،.وهو.تدبريهم.

ألمورهم.حتت.قوة.س�لطانية.قاهرة.جتل�ب.هلم.مصاحلهم.العامة.
وتدرأ.عنهم.شرور.أنفسهم.وشرور.سواهم.

هذه.أهم.أس�باب.العمران،.وهي.أس�باب.ضرورية.وليس.

لإلنس�ان.يد.يف.إجيادها.وال.ميلك.أن.يدع�ي.ذلك،.بل.ملا.جاء.

اإلنس�ان.إىل.الوجود.وج�د.اهلل.قد.أعد.له.كل.ش�يء؛.املواد.

والدوافع.واألذواق.والقدرات.والعقل.والس�نن.الكونية.والسنن.

االجتماعي�ة...وإمن�ا.بقي.له.بع�د.ذلك.أن.يوظفه�ا.توظيفا.

تركيبيا،.ويس�تثمرها.يف.إنش�اء.ما.يقدر.علي�ه.من.العمران.يف.

كل.زم�ان.ومكان..وبذل�ك.كان.اإلنس�ان.-املؤمن.والكافر.

س�واء-.عامرا.لألرض.وهو.ما.يدل.عليه.قوله.تعاىل.على.لسان.
صاحل:.﴿ُهَو.أَْنَش�أَُكْم.ِمَن.اأَلْرِض.َواْسَتْعَمَرُكْم.ِفيَها﴾)هود:61(.
ملا.كان.اإلنس�ان.بطبيعته.قد.ين�زع.إىل.اخلري.وإىل.الش�ر.
ويدرك.بعض.مصاحل.نفسه.دون.بعض،.فإن.ما.آتاه.اهلل.من.أسباب.
العمران.تلك.كان.منذ.البداية.حمتمال.ألن.يوظفه.اإلنسان.يف.الشر.
وألن.يوظفه.يف.اخلري،.كم�ا.كان.غري.كاف.لتلبية.كل.حاجات.
اإلنس�ان..ولذلك.فإن.اهلل.تعاىل.إىل.جانب.ما.قدره.لإلنسان.من.
أس�باب،.قد.زوده.منذ.خلقه.مبا.جيعل.عمران�ه.عمرانا.صاحلًا،.
فأرس�ل.إليه.رسله.باهلدى.الذي.يؤهله.لتسخري.تلك.األسباب.يف.

تلبية.كل.حاجاته.املشروعة،.ولتحقيق.السعادة.التامة.الشاملة.اليت.

علمها.وأرادها.له.خالقه.اللطيف.اخلبري.وبارئه.الرحيم.الودود،.إال.

أن.بين.آدم.مل.يس�تجيبوا.كلهم.هلذا.العرض،.فافترقوا.يف.موقفهم.
من.الوحي.إىل.فريقني.فسار.العمران.بذلك.مسارين:

املسار العمراين األول
سار.العمران.مسارًا.ماديًا.أجوف.خمتال.ملا.أشرف.عليه.فريق.من.
بين.آدم.اختاروا.أن.يأخذوا.بأسباب.العمران.بعيدا.عن.هدى.اهلل،.
وأص�روا.بعد.نزول.الوحي.إليهم.أن.يبقوا.متعاملني.مع.أس�باب.

العمران.امليسرة.هلم.تعامال.حرًا.ال.يتقيد.بأي.قيد.من.دين.
هذا.الفريق.من.الناس.مل.يؤمن.باهلل.واليوم.اآلخر.وجعل.الدنيا.
مهه.الوحيد.ومبلغ.علمه.وغاية.س�عيه،.وتوسل.بأسباب.العمران.
لنيل.شهواته.)شهوة.املال.وشهوة.النساء.وشهوة.اجلاه(،.ومع.ذلك.
مل.حيل.اهلل.بينهم.وبني.ما.يش�تهون،.بل.فسح.هلم.املجال.ليحققوا.
ألنفسهم.ما.يظنون.أنه.سعادة.وخلى.بينهم.وبني.أن.يذوقوا.نتائج.
اختيارهم.العم�راين...ذلك.ما.قض�اه.اهلل.يف.األزل.وذكره.يف.
ْلَنا.َلهُ.ِفيَها.َما.َنَشاُء.ِلَمْن. كتابه.فقال:.﴿َمْن.َكاَن.ُيِريُد.اْلَعاِجَلَة.َعجَّ
ْنَيا.َوِزيَنَتَها. ُنِريُد﴾)اإلس�راء:18(،.وقال:.﴿َمْن.َكاَن.ُيِريُد.اْلَحَياَة.الدُّ
.إِلَْيِهْم.َأْعَماَلُهْم.ِفيَها.َوُهْم.ِفيَها.اَل.ُيْبَخُسوَن﴾)هود:15(،.مبعىن. ُنَوفِّ
أن.م�ن.أحب.نيل.مآربه.من.غري.واس�طة.الدين.ومن.غري.حتمل.
ألي.كلف�ة.دينية.ال.يؤمن.هبا،.فإن.اهلل.تع�اىل.حيقق.له.ما.يتمناه.
كامال.غري.منقوص..وقد.سرد.القرآن.من.هذا.املسار.مناذج.منها:
النموذج األول:.هو.عمران."عاد".الذي.أش�ار.القرآن.إىل.
. أب�رز.مظاهره.فيما.حكاه.من.قول.هود.ل�"عاد":.﴿أََتْبُنوَن.ِبُكلِّ
ِريعٍ.آَي�ًة.َتْعَبُثوَن..َوَتتَِّخُذوَن.َمَصاِن�َع.َلَعلَُّكْم.َتْخُلُدوَن..َوِإَذا.
َبَطْشُتْم.َبَطْش�ُتْم.َجبَّاِريَن..َفاتَُّقوا.اهللَ.َوَأِطيُعوِن..َواتَُّقوا.الَِّذي.
ُكْم.ِبَأْنَعاٍم.َوَبِننَي..َوَجنَّاٍت.َوُعُيوٍن﴾. ُكْم.ِبَما.َتْعَلُموَن..َأَمدَّ َأَمدَّ
. )الشعراء:128-134(،.وقوله.هلم.أيضًا:.﴿َوَيا.َقْوِم.اْسَتْغِفُروا.َربَُّكْم.ُثمَّ
ِتُكْم. ًة.إَِلى.ُقوَّ َماَء.َعَلْيُكْم.ِمْدَراًرا.َوَيِزْدُكْم.ُقوَّ ُتوُبوا.إِلَْيِه.ُيْرِس�ِل.السَّ
َواَل.َتَتَولَّْوا.ُمْجِرِمنيَ﴾)هود:52(،.وهكذا.فقد.عرف."عاد".عمرانيا.

مبا.يلي:
.ِريٍع.آَيًة﴾. •.بناء.عالمات.تدل.على.الطريق.﴿أََتْبُنوَن.ِبُكلِّ

•.بناء.صهاريج.جتمع.ماء.املطر.يف.الشتاء.يشرب.منها.املسافرون.
وينتفع.منها.احلاضرون.يف.وقت.قلة.املطر.﴿َوَتتَِّخُذوَن.َمَصاِنَع﴾.
ُكْم.ِبَأْنَعاٍم. •.تنمية.املوارد.البش�رية.واحليوانية.والزراعية.﴿َأَمدَّ

َوَبِننَي..َوَجنَّاٍت.َوُعُيوٍن﴾.
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النموذج الثاين:.هو.عمران."مثود".املشتهر.بالبناء.املتميز،.قال.

َأُكْم. هل�م.صاحل:.﴿َواْذُكُروا.ِإْذ.َجَعَلُكْم.ُخَلَفاَء.ِم�ْن.َبْعِد.َعاٍد.َوَبوَّ

ِفي.اأَلْرِض.َتتَِّخُذوَن.ِمْن.ُس�ُهوِلَها.ُقُصوًرا.َوَتْنِحُتوَن.اْلِجَباَل.ُبيُوًتا.
َفاْذُكُروا.آاَلَء.اهلِل.َواَل.َتْعَثْوا.ِفي.اأَلْرِض.ُمْفِسِديَن﴾)األعرافب:74(.

وقال.هلم.أيضا:.﴿أَُتْتَرُكوَن.ِفي.َما.َهاُهَنا.آِمِننَي..ِفي.َجنَّاٍت.

َوُعُي�وٍن..َوُزُروٍع.َوَنْخٍل.َطْلُعَها.َهِضيٌم..َوَتْنِحُتوَن.ِمَن.اْلِجَباِل.

ُبُيوًتا.َفاِرِهنَي﴾)الشعراء:146-149(..فقد.كانوا.فارهني.مبعىن.عارفني.

حذقني.بنحت.البيوت.من.اجلبال.حبيث.تصري.بالنحت.كأهنا.مبنية..

حنتوا.يف.اجلبال.بيوتا.يسكنوهنا.يف.الشتاء.هروبا.من.أخطار.السيول،.
واختذوا.يف.السهول.قصورًا.ين�زلون.للسكن.هبا.صيفًا.

النموذج الثالث:.هو.عمران."س�بأ"..فلقد.كانت.مدينتهم..

"م�أرب".حمفوفة.باجلنات.عن.اليمني.والش�مال.يصطافون.فيها.

ويستثمروهنا،.وكان.ذلك.بسبب.تدبرٍي.أهلمهم.اهلل.إياه.يف.اختزان.

املياه.النازلة.يف.مواسم.املطر.مبا.بنوا.من.السد.العظيم.يف."مأرب"،.قال.

اهلل.تعاىل:.﴿َلَقْد.َكاَن.ِلَسَبٍإ.ِفي.َمْسكَِنِهْم.آَيٌة.َجنَّتَاِن.َعْن.َيِمنٍي.َوِشَماٍل.
.َغُفوٌر﴾)سبأ:15(. ُكُلوا.ِمْن.ِرْزِق.َربُِّكْم.َواْشكُُروا.َلُه.َبْلَدٌة.َطيَِّبٌة.َوَربٌّ
النم�وذج الرابع:.هو.عم�ران."مدين".املش�تهر.بالرخاء.
االقتصادي.حى.قال.هلم.ش�عيب:.﴿إِنِّي.َأَراُكْم.ِبَخْير﴾)هود:84(،.

أي.إنكم.يف.حال.حسنة.جتعلكم.يف.غىن.عن.التطفيف.
هذا.ويذكر.القرآن.يف.مواطن.أخرى.أنواعًا.عامة.من.العمران.
دون.أن.ينس�بها.إىل.أقوام.بعينه�م،.فيذكر.أن.اهلل.فتح.ألمم.كل.

.َشْيٍء﴾)األنعام:44(. أبواب.التنعم:.﴿َفَتْحَنا.َعَلْيِهْم.أَْبَواَب.ُكلِّ
كم�ا.حيكي.أن.اهلل.آتى.أقوامًا.األمن.من.أعدائهم.والرخاء.يف.
.آِمَنًة.ُمْطَمِئنًَّة.َيْأِتيَها. اقتصادهم:.﴿َوَضَرَب.اهللُ.َمَثاًل.َقْرَيًة.َكاَن�تْ

.َمَكاٍن﴾)النحل:112(. ِرْزُقَها.َرَغًدا.ِمْن.ُكلِّ
ولقد.كان.وحي.اهلل.عرب.التاريخ،.يتتبع.عمران.هؤالء.األقوام.
من.جهتني.اثنتني؛.من.جهة.أوىل.كان.يبدي.هلم.مالحظاته.النقدية.
إزاءه،.ومن.جهة.ثانية.كان.يدهلم.على.العمران.الذي.هو.أرشد.
فقد.كان.رس�ل.اهلل.-عليهم.السالم-.يقبحون.عمراهنم.من.
حيث.ما.تأس�س.عليه.من.دوافع.بعيدة.عن.الرشد.وما.شابه.من.
شوائب.الكفر.بأنعم.اهلل،.والظلم.لعباد.اهلل.والفساد.يف.أرض.اهلل،.
ويطلبون.منهم.ختليص.عمراهنم.منها..مث.كانوا.يف.املقابل.يعدوهنم.
إن.هم.استجابوا.أن.حيفظ.اهلل.عليهم.عمراهنم.ويزيدهم.من.أسبابه.
ويبارك.هلم.فيه،.وبعبارة.أخرى.كان�وا.يعرضون.عليهم.عمرانًا.

أفضل.من.عمراهنم.

فعلى.س�بيل.املثال،.ما.بنته."ع�اد".من.عالمات.على.الطرق.

خارج.مدهنا،.كان.عمال.عبثيًا.مل.تدع.إليه.حاجة.للمس�افرين،.

ولعلها.إمنا.أرادت.به.أن.يكون.آية.دالة.على.تفوقها.ومبلغ.قدرهتا.
.ِريٍع.آيًَة.َتْعَبُثوَن﴾. ﴿أََتْبُنوَن.ِبُكلِّ

وما.اختذته."عاد".أيضًا.م�ن.صهاريج.يتجمع.فيها.ماء.املطر.

كي.تستعمله.يف.مقاومة.الفناء.زمن.القحط،.قد.أخطأت.به.الظن.

وضلت.الطريق.وضيعت.اجلهد.واملال،.واستبدلت.الذي.هو.أدىن.

بالذي.هو.خري،.ألن.املاء.الذي.أمس�كوه.إمنا.هو.ماء.آسن.ليس.

بالعذب،.وقليل.ال.ميكن.أن.ينفع.كل.الناس.وال.كل.األرض..بينما.

كان.ميكنهم.-لو.استجابوا-.أن.حيصلوا.على.ماء.السماء.الذي.هو.

ماء.طهور.ومبارك،.ويرزقوه.باألقدار.الكافية.ويف.األوقات.املناسبة.

واألراضي.املحتاجة،.ويعطون.معه.قوة.إضافية.جتعلهم.أكثر.إعمارًا.

.ُتوُبوا.إِلَْيِه. وأمنًا،.وقد.قال.هلم.هود:.﴿َوَيا.َقْوِم.اْسَتْغِفُروا.َربَُّكْم.ُثمَّ
ِتُكْم﴾)هود:52(. ًة.إَِلى.ُقوَّ َماَء.َعَلْيُكْم.ِمْدَراًرا.َوَيِزْدكُْم.ُقوَّ ُيْرِسِل.السَّ
وكذلك.ما.حنتته."مثود".من.البيوت.يف.اجلبال.فإن.القرآن.سجل.
عليه.مالحظتني؛.إحدامها.تنصيصه.على.حذقهم.يف.ذلك.النحت:.
﴿َوَتْنِحُتوَن.ِمَن.اْلِجَباِل.ُبيُوًتا.َفاِرِهنَي﴾)الشعراء:149(،.وثانيهما.ذمه.
لباعثهم.وهو.اعتقادهم.أن.جلوءهم.إىل.هذه.الوسيلة.سيؤمنهم.من.
كل.األخطار:.﴿َوَكاُنوا.َيْنِحُتوَن.ِمَن.اْلِجَباِل.ُبيُوًتا.آِمِننَي﴾)احلجر:82(،.
ْيَحُة.ُمْصِبِحنَي﴾)احلجر:83(. لكن.ذلك.مل.ينفعهم:.﴿َفَأَخَذْتُهُم.الصَّ
ومن.عم�روا.األرض.رافضني.للوحي.غ�ري.قابلني.لعروض.

األنبياء.تنوعت.مصائر.عمراهنم:
املص�ري األول.هو.تدمري.العمران..وق�د.يدمر.على.من.حتته.
إذا.كان.بني�ان.قوم.مكروا.لدي�ن.اهلل.وأنبيائ�ه،.وفيه.قال.اهلل.
تعاىل:.﴿َقْد.َمَكَر.الَِّذيَن.ِم�ْن.َقْبِلِهْم.َفَأَتى.اهللُ.ُبْنَياَنُهْم.ِمَن.اْلَقَواِعِد.
�ْقُف.ِمْن.َفْوِقِهْم.َوأََتاُه�ُم.اْلَعَذاُب.ِمْن.َحْيُث.اَل. َفَخرَّ.َعَلْيِهُم.السَّ
ْنَيا. َيْش�ُعُروَن﴾)النحل:26(،.وقال.اهلل.تعاىل:.﴿إِنََّما.َمَثُل.اْلَحَياِة.الدُّ
ا.َيْأُكُل.النَّاُس. َماِء.َفاْخَتَلَط.ِبِه.َنَباُت.اأَلْرِض.ِممَّ َكَماٍء.أَْنَزْلَناُه.ِمَن.السَّ
.َأْهُلَها. َواأَلْنَعاُم.َحتَّى.ِإَذا.َأَخ�َذِت.اأَلْرُض.ُزْخُرَفَها.َوازَّيََّنْت.َوَظنَّ
أَنَُّهْم.َقاِدُروَن.َعَلْيَها.أََتاَها.َأْمُرَنا.لَْياًل.َأْو.َنَهاًرا.َفَجَعْلَناَها.َحِصيًدا.َكَأْن.
ُروَن﴾)يونس:24(.. ُل.اآلَياِت.ِلَقْوٍم.َيَتَفكَّ َلْم.َتْغَن.ِباأَلْمِس.َكَذِلَك.ُنَفصِّ
وحصد.الزرع؛.قطعه.من.منابته.وهو.معىن.االس�تئصال.والتدمري.
للعم�ران.مبا.يظن.به.الناظر.كأن.األرض.مل.تعمر.من.قبل:.﴿َكَأْن.
َل�ْم.َتْغَن.ِباأَلْمِس﴾..مل.تعمر.بال�زرع،.يقال.غين.املكان.إذا.عمر.

ومنه.املغىن.للمكان.املأهول.
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ْلَناُهْم.ِبَجنََّتْيِهْم.َجنََّتْيِن.َذَواَتْي. فقال.يف.س�بأ:.﴿َفَأْعَرُضوا.َفَأْرَسْلَنا.َعَلْيِهْم.َسْيَل.اْلَعِرِم.َوَبدَّ
ُأُكٍل.َخْمٍط.َوأَْثٍل.َوَشْيٍء.ِمْن.ِسْدٍر.َقِليٍل﴾)سبأ:16(.

املصري الثاين.هو.إخالء.العمران..فيصبح.خربا.معطال.عن.منفعته.اليت.ش�يد.ألجلها،.

حبي�ث.يهلك.اهلل.صانعي.العمران.ويدر.عمراهنم.غري.مس�تعمل.من.بعدهم..وهذا.مصري.

عمران.من.استعجل.عذاب.اهلل،.وأمن.مكر.اهلل.واستهزأ.بآياته،.ومثاله.ما.جرى.ل�"عاد".

.َشْيٍء.ِبَأْمِر.َربَِّها.َفَأْصَبُحوا.اَل.ُيَرى.ِإالَّ.َمَساِكُنُهْم. الذين.أرسل.اهلل.عليهم.رحيا:.﴿ُتَدمُِّر.ُكلَّ
َكَذِلَك.َنْجِزي.اْلَقْوَم.اْلُمْجِرِمنَي﴾)األحقاف:25(.

ومثال�ه.أيضًا.ما.جرى.ل�"مثود".كما.ق�ال.اهلل.تعاىل:.﴿َفِتْلَك.ُبُيوُتُه�ْم.َخاِوَيًة.ِبَما.

َظَلُموا﴾)النم�ل:52(،.ومثال.أقوام.آخرين.ممن.طغ�وا.يف.أرض.اهلل.وقال.فيهم.اهلل:.﴿َوَكْم.

َأْهَلْكَنا.ِمْن.َقْرَيٍة.َبِطَرْت.َمِعيَشَتَها.َفِتْلَك.َمَساِكُنُهْم.َلْم.ُتْسَكْن.ِمْن.َبْعِدِهْم.ِإالَّ.َقِلياًل.َوُكنَّا.َنْحُن.
اْلَواِرِثنَي﴾)القصص:58(.

املص�ري الثالث.هو.إيراث.العمران.لغري.صانعيه.وهو.مصري.عمران.الناكثني.لعهودهم..

وميث�ل.له.القرآن.مبصري.بين.قريظة.م�ن.اليهود.الذين.خانوا.عهدهم.مع.الرس�ول.حممد.

عليه.الصالة.والس�الم.وقال.فيهم.اهلل:.﴿َوأَْنَزَل.الَِّذيَن.َظاَهُروُهْم.ِم�ْن.َأْهِل.اْلِكَتاِب.ِمْن.

َصَياِصيِهْم.َوَقَذَف.ِفي.ُقلُوِبِهُم.الرُّْعَب.َفِريًقا.َتْقُتُلوَن.َوَتْأِس�ُروَن.َفِريًقا..َوَأْوَرَثُكْم.َأْرَضُهْم.
.َش�ْيٍء.َقِديًرا﴾)األحزاب:27-26(. َوِدَياَرُهْم.َوَأْمَواَلُهْم.َوَأْرًضا.َلْم.َتَطُئوَها.َوَكاَن.اهللُ.َعَلى.ُكلِّ
..َوُزُروٍع.َوَمَقاٍم.َكِرمٍي..وقال.عن.فرعون.وملئ�ه:.﴿َكْم.َتَرُكوا.ِمْن.َجنَّاٍت.َوُعُيوٍن

َوَنْعَمٍة.َكاُنوا.ِفيَها.َفاِكِهنَي..َكَذِلَك.َوَأْوَرْثَناَها.َقْوًما.آَخِريَن﴾)الدخان:28-25(.
على.أن.س�نة.اهلل.قد.جرت.بأن.ال.يصري.الذين.ظلموا.وال.يصري.عمراهنم.إىل.إحدى.
ه�ذه.املصائر.الثالث،.إال.بعد.إنذار.يتبعه.إمالء.كما.قال.اهلل.تعاىل:.﴿َوَما.َأْهَلْكَنا.ِمْن.َقْرَيٍة.
ُجوِد﴾)احلج:40(.. ِإالَّ.َلَها.ُمْنِذُروَن﴾.)الش�عراء:208(،.وقال:.﴿َوِمَن.اللَّْيِل.َفَس�بِّْحُه.َوَأْدَباَر.السُّ
ويش�مل.إمالء.اهلل.هلم.أن.يسلط.عليهم.البأساء.والضراء.لعلهم.يرجعون،.مث.أن.ميتعهم.إىل.
أجل.مسمى.إذا.متادوا.يف.غيهم.تنفيذا.لوعده.بأن.ال.حيرم.مريدي.الدنيا.من.الدنيا.كما.قال.
رَّاِء.َلَعلَُّهْم.َيَتَضرَُّعوَن. اهلل.تعاىل:.﴿َوَلَقْد.َأْرَسْلَنا.إَِلى.ُأَمٍم.ِمْن.َقْبِلَك.َفَأَخْذَناُهْم.ِباْلَبْأَساِء.َوالضَّ
ْيَطاُن.َما.َكاُنوا. .ُقُلوُبُهْم.َوَزيََّن.َلُهُم.الشَّ .َفَلْواَل.ِإْذ.َجاَءُهْم.َبْأُس�نَا.َتَضرَُّعوا.َوَلِكْن.َقَس�تْ
ُروا.ِبِه.َفَتْحَنا.َعَلْيِهْم.أَْبَواَب.ُكلِّ.َش�ْيٍء.َحتَّى.ِإَذا.َفِرُحوا.ِبَما. ا.َنُس�وا.َما.ُذكِّ َيْعَمُلوَن..َفَلمَّ
. ُأوُتوا.َأَخْذَناُهْم.َبْغَتًة.َفِإَذا.ُهْم.ُمْبِلُس�وَن..َفُقِطَع.َداِبُر.اْلَقْوِم.الَِّذيَن.َظَلُموا.َواْلَحْمُد.هلِلِ.َربِّ

اْلَعاَلِمنَي﴾)األنعام:45-42(.

املسار العمراين الثاين
لو.شاء.اهلل.تعاىل.َلجعل.العمران.إجنازًا.خاصًا.بالكافرين.ولكنه.أىب،.ألنه.قصد.أن.يبقى.يف.
األرض.إميان..ولو.أنه.فعل.العتقد.الناس.أن.ال.عمران.إال.مع.الكفر،.ولتركوا.اإلميان.مجلة،.
قال.اهلل.تعاىل:.﴿َوَلْواَل.َأْن.َيُكوَن.النَّاُس.ُأمًَّة.َواِحَدًة.َلَجَعْلَنا.ِلَمْن.َيْكُفُر.ِبالرَّْحَمِن.لُِبُيوِتِهْم.ُسُقًفا.
ٍة.َوَمَعاِرَج.َعَلْيَها.َيْظَهُروَن..َولُِبُيوِتِهْم.أَْبَواًبا.َوُسُرًرا.َعَلْيَها.َيتَِّكُئوَن﴾)الزخرف:34-33(.. ِمْن.َفضَّ
قال.ابن.عاشور.تعقيبًا.على.تفسري.ابن.عباس.لآلية:."ولوال.أن.يصري.الناس.كفارًا.خلصصنا.
الكافرين.باملال.والرفاهية،.وتركنا.املس�لمني.ملا.ادخرنا.هلم.يف.اآلخرة،.فيحسب.ضعفاء.
العقول.أن.للكفر.أث�رًا.يف.حصول.املال.جعله.اهلل.جزاء.ملن.مساهم.الكافرين،.فيتبعوا.دين.
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الكفر.لتخيلهم.املالزمة.بني.سعادة.العيش.وبني.الكفر..وقد.كان.

الناس.يف.األجيال.األوىل.أصحاب.أوهام.وأغالط.جيعلون.للمقارنة.

حكم.التس�بب..ولذلك.كان.للمؤمن�ني.أيضًا.عمراهنم.لينفصل.

العمران.عن.أن.يكون.مثرة.كفر.أو.إميان..ومن.مث..قال.اهلل.تعاىل:.

.َه�ُؤاَلِء.َوَهُؤاَلِء.ِمْن.َعَطاِء.َربَِّك.َوَما.َكاَن.َعَطاُء.َربَِّك. .ُنِمدُّ ﴿ُكالًّ
ْلَنا.َبْعَضُهْم.َعَلى.َبْعٍض﴾)اإلسراء:21-20(. َمْحُظوًرا..اْنُظْر.َكْيَف.َفضَّ
فقد.سار.العمران.إذن.مسارًا.ثانيًا،.إال.أنه.كان.مسارا.راشدًا..
ألن�ه.كان.بقيادة."قوم.عابدين".اتبعوا.ه�دى.اهلل.وجعلوه.دليل.
إعمارهم.ومنهاج.تدبريه�م..ومما.حكى.القرآن.فيه.من.النماذج.

منوذج.عمران.سليمان..ومنوذج.عمران.ذي.القرنني..
أما.سليمان..فقد.أويت.علم.احلضارة.والعمران،.وهو.ما.
يش�ري.إليه.قوله.تعاىل.على.لسان.مأل.سليمان:.﴿َوُأوِتيَنا.اْلِعْلَم.ِمْن.
َقْبِلَها.َوُكنَّا.ُمْسِلِمنَي﴾)النمل:42(..قال.ابن.عاشور:."أرادوا.بالعلم.علم.
احلكمة.الذي.علمه.اهلل.سليمان.ورجال.مملكته.ويشاركهم.بعض.
أهل.سبأ.يف.بعضه،.فقد.كانوا.أهل.معرفة.أنشأوا.هبا.حضارة.مبهتة".
ومع.هذا.العلم.أويت.سليمان.من.كل.أسباب.العمران.ومظاهره:.
.َشْيٍء﴾)النمل:16(..وكان.مما.أوتيه.تقدُّم.صناعي. ﴿َوُأوِتيَنا.ِمْن.ُكلِّ

فائق.وإبداع.بنائي.باهر.
يذكر.القرآن.من.تقدمه.الصناعي،.أن.اهلل.تعاىل.يس�ر.له.إذابة.
النحاس.وإسالته.له.على.حنو.دائم.من.عيون.معينة.مبا.ميكنه.من.صناعة.
ما.حتتاج.إليه.أمته؛.من.األس�لحة.والدرق.واآلنية.واألثاث.وسائر.

األجهزة...قال.اهلل.تعاىل:.﴿َوَأَسْلَنا.َلُه.َعْيَن.اْلِقْطِر﴾)سبأ:12(.
ومن.تقدمه.يف.البنيان.تكفي.الصورة.املثرية.اليت.ساقها.القرآن.
ْرَح. مقترنة.بدخول.ملكة.سبأ.على.سليمان:.﴿ِقيَل.َلَها.اْدُخِلي.الصَّ
ًة.َوَكَشَفْت.َعْن.َساَقْيَها.َقاَل.إِنَُّه.َصْرٌح.ُمَمرٌَّد. ا.َرأَْتُه.َحِس�بَْتُه.ُلجَّ َفَلمَّ

ِمْن.َقَواِريَر﴾)النمل:44(.
فقد.كان�ت.أرضية.الصرح.من.زجاج.مسي�ك.حتته.ماء.فيه.
مسك،.وهذا."من.بديع.الصناعة.اليت.اختصت.هبا.قصور.س�ليمان.
يف.ذلك.الزمان.مل.تكن.معروفة.يف.اليمن.على.ما.بلغته.من.حضارة.

وعظمة.بناء".
وقد.حكى.القرآن.أن.س�ليمان..انتقل.من.طور.العمران.
املتميز.باإلبداع.واحلسن.واملتانة.والوفرة.واملحفوظ.بالعدل.واملزين.
بالرمحة.إىل.طور."ما.بعد.العمران"،.فذكر.تشوفه.ألن.يؤتى.أقصى.
ما.ميكن.من.السرعة.يف.إجناز.اخلدمات.فقال:.﴿َقاَل.َيا.أَيَُّها.اْلَمأَلُ.
أَيُُّكْم.َيْأِتيِني.ِبَعْرِش�َها.َقْبَل.َأْن.َيْأُتوِني.ُمْسِلِمنَي..َقاَل.ِعْفريٌت.ِمَن.
.َأِمنٌي. .أََنا.آِتيَك.ِبِه.َقْبَل.َأْن.َتُقوَم.ِمْن.َمَقاِمَك.َوإِنِّي.َعَلْيِه.َلَقِويٌّ اْلِجنِّ

.إِلَْيَك. .َقاَل.الَِّذي.ِعْنَدُه.ِعْلٌم.ِمَن.اْلِكَتاِب.أََنا.آِتيَك.ِبِه.َقْبَل.َأْن.َيْرَتدَّ

ا.َرآُه.ُمْس�تَِقرًّا.ِعْنَدُه.َقاَل.َه�َذا.ِمْن.َفْضِل.َربِّي.لَِيْبُلَوِني. َطْرُفَك.َفَلمَّ
أََأْشُكُر.َأْم.َأْكُفُر﴾)النمل:40-38(.

هذا.املشار.إليه.من.عمران.سليمان.-وإن.كان.بعضه.معدودا.

من.خصوصياته-.يش�ري.إىل.أن.ابتغاءه.أم�ر.جائز.يف.ذاته،.وأن.

املؤمنني.هم.أوىل.الناس.بأن.ييسر.اهلل.هلم.امتالك.بعضه.أو.ما.يقاربه.

من.الوسائل.املتقدمة.املعينة.على.حتقيق.اجلودة.والبسطة.يف.العمارة،.
والوفرة.والتنوع.يف.اإلنتاج،.والس�رعة.والس�هولة.يف.اإلجناز.
وأما.ذو.القرنني.فقد.زوده.اهلل.بأس�باب.العمران.ووس�ائل.
نَّا.َلُه.ِف�ي.اأَلْرِض.َوآَتْيَناُه. التصرف.يف.األرض.فق�ال:.﴿إِنَّا.َمكَّ
.َش�ْيٍء.َسَبًبا﴾)الكهف:84(..وقد.استعمل.ما.أويت.من.تلك. ِمْن.ُكلِّ
األس�باب.يف.القضاء.على.الظلم.حيثما.وجده.إما.مبعاقبة.الظاملني.
أو.بكف.أيديهم.عن.املستضعفني،.فجاب.األرض.شرقًا.وغربًا،.ال.
ليستعبد.شعوبًا.لصاحل.لنفسه.أو.شعبه،.وال.ليستغل.خرياهتم.ألجل.
جمد.نفس�ه.أو.رفاهية.فئته،.ولكن.ليمأل.األرض.رمحة.وعدال.كما.
ملئت.عذابا.وجورًا.ال.يس�أل.الناس.خالهلا.أجرًا.على.اتعابه،.بل.
ال.يقبل.منهم.مقابال.ماليًّا.ملا.يس�دي.إليهم.من.النصرة.واحلماية..
ولذلك.كانت.إجنازاته.العمرانية.إجنازات.نافعة.راش�دة.ال.عبث.
فيها.وال.غي..وكان.منها.توظيفه.ما.أوتيه.من.خربة.صناعية.وقوة.
سلطانية.يف.بناء.سد.منيع.من.حديد.وحناس.يقي.قوما.ضعفاء.من.
عدوان.يأجوج.ومأجوج،.ومينع.من.إفس�ادهم.يف.األرض..فكان.
عمرانه.هذا.عمرانًا.وقائيًا.محى.عمرانا.قائمًا.من.ختريب.املخربني،.
وكان.إىل.ذل�ك.عمرانا.مجيال..فقد.ج�اء.يف.بعض.الروايات.أن.
الس�د.كان."كالربد.املحرب.طريقة.س�وداء.وطريقة.محراء"..قال.
.أَْتَبَع.َس�َببًا..َحتَّى.ِإَذا.َبَلَغ.َبْيَن. القرآن.يف.عمله.العظيم.هذا:.﴿ُثمَّ
ْيِن.َوَجَد.ِمْن.ُدوِنِهَما.َقْوًما.اَل.َيَكاُدوَن.َيْفَقُهوَن.َقْواًل..َقاُلوا.َيا. دَّ السَّ
.َيْأُجوَج.َوَمْأُجوَج.ُمْفِسُدوَن.ِفي.اأَلْرِض.َفَهْل.َنْجَعُل. َذا.اْلَقْرَنْيِن.ِإنَّ
نِّي.ِفيِه. ا..َقاَل.َما.َمكَّ َلَك.َخْرًجا.َعَلى.َأْن.َتْجَعَل.َبْيَنَنا.َوَبْيَنُهْم.َس�دًّ
ٍة.َأْجَعْل.َبْيَنُكْم.َوَبْيَنُهْم.َرْدًما..آُتوِني.ُزَبَر. َربِّي.َخْيٌر.َفَأِعيُنوِني.ِبُقوَّ
َدَفْيِن.َقاَل.اْنُفُخوا.َحتَّى.ِإَذا.َجَعَلُه. اْلَحِديِد.َحتَّى.ِإَذا.َساَوى.َبْيَن.الصَّ
َناًرا.َقاَل.آُتوِني.أُفِْرْغ.َعَلْيِه.ِقْطًرا..َفَما.اْس�َطاُعوا.َأْن.َيْظَهُروُه.َوَما.

اْسَتَطاُعوا.َلُه.َنْقًبا﴾)الكهف:97-92(..

)*(.أستاذ.يف.جامعة.حممد.األول،.وجامعة.ابن.طفيل./.املغرب.
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حاز.الشعر.عند.أهل.اجلزيرة.عناية.خاصة.على.امتداد.خمتلف.املراحل.

الثقافي�ة..وقد.جرى.تداوله.دون.منهج.منظم.قبل.اإلس�الم..لكن.

احلاجة.الدينية.املاس�ة.اقتضت.حتول.الشعر.إىل.ثروة.لغوية.توظف.يف.
تفسري.القرآن.وفهم.معانيه.

كان.الش�عر.عند.العرب.منذ.قدمي.عصوره.يتناقل.مشافهة.اعتمادا.على.الذاكرة،.

وكان.الناشئ.من.الشعراء.يتتلمذ.على.شاعر.أرسخ.قدما،.فيختص.به.ويصبح.راويته..

وظل.الرواة.إىل.حدود.القرن.األول.اهلجري.يتناقلونه.اعتمادا.على.الذاكرة،.وكان.هذا.

الفعل.مصدرا.من.مصادر.مجعه.وتصنيفه..وهو.الذي.فرض.على.علماء.الش�عر.وضع.
قواعد.صارمة.أخضعوا.هلا.الرواة.وما.حيفظونه.ضمانا.ملادة.أمينة.غري.حمرفة.وال.منحولة.
وإذا.كان.القرن.األول.قرن.الفتوحات،.وتكوين.دعائم.الدولة.وإرس�اء.قواعدها،.
فإن.القرن.الثاين.كان.قرن.االستقرار.وبناء.دعائم.احلضارة.وانصراف.الناس.إىل.املجهود.
الفكري.والثق�ايف.املتمثل.يف.مجع.خمتلف.اآلثار.املعرفية،.والتأمل.فيها.واس�تخالص.
األصول..ومل.يكد.القرن.الثاين.يبلغ.ذروته.حى.بلغ.التدوين.أشده،.جبهد.العلماء.الذين.
قاموا.بعمل.جليل.يف.إنقاذ.الثروة.اللغوية،.خاصة.بعد.أن.أودت.عوادي.الزمن.بالعديد.
من.محلة.هذه.املعارف..وإىل.ذلك.يشري.ابن.سالم.اجلمحي.يف.الطبقات.بقوله:."فجاء.
اإلس�الم.فتشاغلت.عنه.العرب،.وتش�اغلوا.باجلهاد.وغزو.فارس.والروم،.وهلت.عن.
رواية.الش�عر،.فلم.يؤولوا.إىل.ديوان.م�دون.وكتاب.مكتوب.وألفوا.ذلك.وقد.هلك.

د. حممد جكيب *

أدب

�لفتوح��ات  �أثم��رت  لق��د 
�إىل  �لع��رب  غ��ري  �ن�ضم��ام 
�لذي و�ضع  �لأمر  �لإ�ضالم، 
د�ئ��رة �لتفاعل م��ع �لقر�آن. 
وتلك حاجة غ��ري متاأتية �إل 
مبعرف��ة �للغ��ة �لعربي��ة �لتي 
يوجد قدر منه��ا يف �ل�ضعر.
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من.العرب.م�ن.هلك.باملوت.والقتل،.فحفظوا.أقل.ذلك.وذهب.
عليهم.منه.كثري".

ع�رف.هذا.القرن.العديد.من.الرواة.وعلماء.الش�عر،.كعمر.

بن.العالء،.واملفض�ل.الضيب،.وخلف.األمحر،.ومح�اد.الراوية،.

واألصمع�ي،.وأيب.زيد.األنصاري،.وابن.س�الم.اجلمحي،.وأيب.

سعيد.الس�كري،.وأيب.عمرو.الشيباين،.وحممد.بن.حبيب،.وابن.

السكيت.وغريهم...ويظن.أن.ال.سبيل.إىل.حتديد.أمساء.من.قاموا.

جبمع.الشعر.يف.العصر.األموي،.ولكن.عددا.ليس.قليال.من.العلماء.

قاموا.بذل�ك،.واعتمدوا.يف.مجعه.وتدوين�ه.وتنظيمه.على.قدر.
مكتوب.منه.إىل.جانب.الرواية.الشفوية.

احلفاظ على الثروة الشعرية
إن.جه�د.العلماء.الرواة.قد.حافظ.على.قدر.مهم.جدا.من.الثروة.
الشعرية،.باالعتكاف.على.التصنيف.والترتيب..ومن.السهل.حتديد.

مخسة.أمناط.حافظت.على.الشعر.وهي:
1-.الدواوين.الفردية.اليت.ختص.شاعرا.يف.حد.ذاته.

2-.املختارات.الش�عرية،.وهي.جمموعات.تتضمن.قصائد.أو.
مقطعات.منتخبة.من.آثار.عدد.الشعراء.

3-.املجموعات.الشعرية.اخلاصة.بشعراء.قبيلة.واحدة.
4-.مؤلفات.حت�ت.عنوان."طبقات.الش�عراء"،.أو."أخبار.

الشعراء"،.أو."الشعر.والشعراء".
5-.مؤلفات.الثقافة.األدبية.العامة.تتضمن.من.مجلة.ما.تتضمن.

أخبارا.عن.الشعراء.ومناذج.من.أشعارهم.
فبالنسبة.لدواوين.الشعراء.يورد.ابن.الندمي.يف.الفهرست.الئحة.
من.العناوين.مبنية.وفق.منط.موحد،.هو.ذكر.اس�م.الشاعر.مضافا.
إىل.مصطلح.دي�وان.أوال.مث.زيادة.مصطلح.الصنعة.أو.العمل.إليه.
مضافا.إىل.اسم.الصانع.وفق.الصيغة.اآلتية:.ديوان،.واسم.الشاعر،.

وصنعة.أو.عمل،.واسم.الشخص.الذي.عين.به.
ونظرا.ألن.أغلب.هذه.املصنفات.مفقودة،.فإننا.ال.نس�تطيع.
معرف�ة.الصياغة.الفعلي�ة.لبنية.العنوان.فيه�ا،.لكن.مصطلحات.
ك�"الصنعة".و"العم�ل".بدأت.تظهر.خالل.هذه.املرحلة،.وهي.
تش�هد.على.مدى.العناية.اليت.أصبح.الش�عر.حيظى.هبا.من.جهة.
التوثيق،.واإلشارة.إىل.الصانع.مل.ترد.اعتباطا.وإمنا.لضرورة.التمييز.
بني.الثق�اة.من.العلماء.والوضاعني،.خاصة.بعد.انتش�ار.ظاهرة.
النحل.والوضع..فالصنعة.توازي.التحقيق.يف.الوقت.الراهن،.ويبني.

ذلك.أن.العنوان.صار.بؤرة.تتشكل.من.عناصر.أساسية.هي:
-.اإلشارة.إىل.اجلنس.وهو.الشعر.وقد.يكون.اختيارا.

-.اسم.الشاعر.أو.الشعراء.أو.القبيلة.
-.اسم.الصانع.أو.املحقق.أو.اجلامع.

العنوان وظيفة تداولية
والعن�وان.عندما.يرد.على.هذه.الصورة.ي�ؤدي.وظيفة.تداولية،.
تستهدف.املتلقي.الباحث.عن.الشعر.مبختلف.أصنافه،.لذلك.فإن.
عناوين.الدواوين.تتضمن.يف.الغالب.النص.على.الراوي.أو.الشارح.
كأن.يقال:."شعر.النابغة.برواية.ابن.السكيت".مثال،.أو."شعر.لبيد.
بن.ربيعة.عمل.أيب.عمرو.الشيباين.أو.األصمعي.أو.الصويل.أو.ابن.
السكيت...وهكذا"..ومعىن.ذلك.أن.الراوي.أو.الصانع.كان.جيمع.
الشعر.من.مصادر.خمتلفة.مدونة.وشفهية،.ويقوم.بعد.ذلك.بشرح.
املفردات،.وبيان.بعض.احلروف.الواردة.يف.بعض.الروايات..ألن.
العقلية.اإلسالمية.الس�ائدة.آنذاك.فرضت.عدم.االكتفاء.بالتلقي.
االعتباطي،.وأصبحت.تبحث.عن.املعرفة.الصافية.واملنظمة،.بالنظر.
إىل.كوهنا.مادة.يتم.توظيفها.يف.أمر.جليل.وهو.التعمق.يف.معاين.القرآن.
لقد.أمثرت.الفتوحات.انضمام.غري.العرب.إىل.اإلسالم،.األمر.
الذي.وسع.دائرة.التفاعل.مع.القرآن..وتلك.حاجة.غري.متأتية.إال.
مبعرفة.اللغة.العربية.اليت.يوجد.قدر.منها.يف.الش�عر..ومن.هنا.فإن.
بنية.العنوان.خالل.املرحلة.تتجس�د.على.هذا.التوجه،.من.خالل.
التركيز.على.الشرح.والتفسري..وخيصص.الباحث.التركي.املعاصر.
"فؤاد.سزكني".حيزا.من.كتابه."تاريخ.التراث.العريب".لذكر.شروح.
دواوين.أغلب.الشعراء.املعروفني..فعناوين.هذه.املرحلة.تركز.على.
حاجة.املتلقني.مبختلف.مس�توياهتم.إىل.الشروح.بالدرجة.األوىل،.
ألن.املتلق�ي.جديد.مل.يعد.يف.حاجة.إىل.التأكد.من.صحة.الرواية.
فحس�ب،.بل.أصبح.يف.حاجة.إىل.الزاد.اللغوي.الضروري.الذي.
يعين�ه.على.الفهم.الصحيح.ألحكام.الدين،.أو.لبس�ط.ذلك.ملن.
يهمه.األمر،.أو.االرتقاء.يف.مراتب.السلم.االجتماعي،.وأمثلة.ذلك.

كثرية.نذكر.منها:
-.شرح.األعلم.الشنتمري.)تويف.سنة.476ه�/1083م(.

-.ش�رح.أيب.بكر.عاصم.بن.أيوب.البطليوس�ي.)تويف.سنة.
494ه�/1100م(.

-.ش�رح.حممد.بن.إبراهيم.بن.حممد.احلضرمي.)تويف.س�نة.
609ه�/1212م(.
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تبني.هذه.النماذج.على.قلتها.أن.منطا.عنوانيا.جديدا.دخل.

س�احة.الفعل.الثقايف،.وهو.ربط.الش�رح.بالشارح.وفق.بنية.
منطية.مركبة.هي:

العنوان التجنيسي:.شعر،.واملضاف.إليه.)اسم.الشاعر.أو.
الشعراء(،.والشرح.مضافا.إىل.اسم.الشارح.

يق�وم.العن�وان.الفرع�ي.بوظيف�ة.مزدوج�ة،.األوىل.

تداولي�ة.تتمثل.يف.كون.املقصود.هو.الش�رح.وش�ارحه،.

والثاني�ة.عملية.هي.كون.العنوان.الوج�ه.الظاهر.املصاحب.

للنص.يف.ش�كله.امل�ادي..وهب�ذا.نك�ون.إزاء.بنية.منطية.
عميق�ة.هي.العن�وان.األصلي.مضافا.إىل.العن�وان.الفرعي.
وأما.دواوي�ن.القبائل.ف�كان.حظها.أفض�ل.من.حظ.
الدواوين.املفردة..فقد.ذكر.ابن.الندمي.يف."الفهرس�ت".قدرا.
مهما.منها،.وأضاف."فؤاد.س�زكني".ع�ددا.آخر،.مرجحا.
احتم�ال.وجود.قس�م.منها.قب�ل.مرحل�ة.الصناعة،.ومن.
عناوين.هذا.الصنف.اليت.ذكرها.ابن.الندمي:.أش�عار.األس�د.
)األزد(،.وأشعار.أشجع،.وأش�عار.جبيلة،.وأشعار.بين.أسد،.
وأشعار.بن.احلارث،.وأش�عار.بين.حنيفة،.وأشعار.بين.ذهل،.
وأش�عار.بين.ربيعة،.وأشعار.بين.ش�يبان،.وأشعار.بين.مية.
لق�د.صيغت.هذه.العناوين.على.من�ط.واحد.ارتكز.على.
مصطلح."األش�عار".مضافا.إىل.اسم.القبيلة.وفق.البنية.اآلتية:.

العنوان.التجنيسي.يف.اجلمع.)األشعار(،.واسم.القبيلة.

العناوين والعصبية القبلية
وتس�تمد.هذه.العناوين.قوهتا.م�ن.العصبية.القبلية.اليت.جرى.
تأجيجه�ا.أيام.بين.أمية..فكانت.القبائل.جتتهد.يف.مجع.قصائد.
ش�عرائها.لتتطاول.هبا.على.القبائل..ولكن.من.حسنات.هذه.
الظاهرة.أهنا.مكنت.من.مجع.قدر.مهم.من.الش�عر.ظل.متفرقا.
بني.القبائل..وغالبا.ما.ترف�ق.هذه.العناوين.بآخر.فرعي.يدل.
على.جهد.اجلمع.والتأكد.م�ن.الصحة،.متمثال.يف."الصانع".
أو."العام�ل"،.فتص�ري.بنية.العن�وان:.العنوان.األساس�ي،.
والعن�وان.الفرعي.)اس�م.الصانع(.ك�أن.نقول:."أش�عار.
األزد.)عنوان.رئيس�ي(،.صنعه.ابن.السكيت.)عنوان.فرعي(.
ومع.ذلك.نتساءل.عما.إذا.كانت.هذه.الصورة.اليت.ذكر.ابن.
الندمي،.هي.النمط.الفعلي.للعنوان.املوجود.يف.مقدمة.الكتاب.أم.
هو.جمرد.صفة.منطية.متيز.هذه.األشعار؟.وما.كنا.متسائلني.لوال.

الذي.ذكره.اآلمدي.يف.كتاب�ه."املؤتلف.واملختلف"،.حيث.

أورد.جمموعة.من.أش�عار.القبائل.عل�ى.غري.منط.واحد.وفق.
الصورة.اآلتية:

مقطعاتشعركتابأشعارالنمط
75031العدد

ترج�ح.هذه.املالحظة.وج�ود.هذه.الدواوي�ن.مكتوبة.

ومصدرة.بعناوي�ن.معروفة..وما.ذك�ره.اآلمدي.مرة.حتت.

مصطل�ح."كت�اب".أو.مصطلح."ش�عر".أو."أش�عار"،.

ومرة.حت�ت.مصطل�ح."مقطع�ات".يؤكد.ذل�ك..وهلذا.
فاآلم�دي.مل.يك�ن.س�وى.ناقل.أم�ني.هل�ذه.العناوين.
وأما.املختارات.الش�عرية.فال.ميك�ن.إنكار.البعد.النقدي.
الذي.تنطوي.عليه،.الرتكازها.على.التصور.النقدي.للمصنف،.
وعلى.رؤيته.الفنية.وتقييمه.لإلبداع.الشعري.بصفة.ع�ام�ة.

وهي.كثرية.نذكر.منها:
•.املعلقات

•.املفضليات
•.األصمعيات

•.محاسة.أيب.متام.
•.محاسة.البحتري

•.مجهرة.أشعار.العرب.
ونتوقف.عند."املعلقات".لننظ�ر.يف.طبيعة.العنوان.الذي.
وازاه�ا.يف.مراحل.خمتلفة..فقد.ش�دت.املعلقات.االنتباه.منذ.
مجعت.أول.م�رة.إىل.يومنا.هذا..وتأيت.الش�روح.يف.مقدمة.
مظاهر.االهتمام.الذي.عكسه.العنوان.كما.يف.النماذج.اآلتية:
-.ش�رح.خلمس.معلقات،.ملحمد.بن.أمحد.بن.كيسان،.

)تويف.سنة.299ه�/921م(.
-.ش�رح.أيب.بكر.حممد.بن.القاسم.األنباري.)تويف.سنة.

328ه�/940م(.
-.ش�رح.ألمحد.بن.حممد.النحاس.)تويف.سنة.338ه�/

950م(.
-.شرح.أيب.س�عيد.الضرير.)شرح.املعلقات(،.ألمحد.بن.

خالد.)تويف.سنة.682ه�/895م(.
-.فتحة.املغلقات.ألبيات.الس�بع.املعلقات،.لعبد.القادر.
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أمحد.الفاكهي.)تويف.سنة.808ه�/1405م(.
-.كتاب.إمتاع.البصر.والقلب.والسمع.يف.شرح.املعلقات.

السبع،.ألف.بني.)1742م-1870م(.
-.مفتاح.املغلقات.يف.ش�رح.املعلقات،.ألمحد.بن.حممد.
بن.عبد.الكرمي.املوس�وي.املعلم،.ألف.بع�د.)1276ه�/

1862م(.
-.عقود.الآللئ.املنس�قات.يف.ش�رح.الس�بع.السموط.
والثالث.املعلق�ات،.أكمله.أمحد.بن.حممد.بن.إمساعيل.املعايف.

النحوي.)تويف.سنة.1287ه�/1870م(.

تطور الوعي بوظيفة العنوان التداولية
تبني.هذه.العناوين.التطور.الذي.عرفته.ش�روح.املعلقات.إىل.
حدود.القرن.التاس�ع.اهلجري..فقد.بقي.العنوان.حمافظا.على.
منطية.بس�يطة.وغري.مركبة.تشري.إىل.طبيعة.التأليف.)الشرح(.
مث.إضافة.اسم.املصنف..لكن.هذه.البنية.ما.لبثت.أن.أصبحت.
مركبة.مع.ميل.العنوان.إىل.الطول.من.جهة،.وإىل.اس�تغالل.
بعض.املؤثرات.كالس�جع.والطباق،.كم�ا.يف."إمتاع.البصر.
والقلب.والسمع.يف.شرح.املعلقات.السبع،.ويف.عقود.الآللئ.

املنسقات.يف.شرح.السبع.السموط.والثالث.املعلقات".
فالتكلف.يف.العنوانني.واضح،.ولكنه.تكلف.جيلب.األنباه.
وحيث.على.التدبر،.وهي.مكونات.تداولية.جتلب.املتلقي.بالنظر.
إىل.ما.جيده.فيها.من.عناص�ر.اإلغراء..وبذلك.يكون.العنوان.
قد.دخل.مرحلة.جديدة.جيسدها.تطور.الوعي.بوظيفة.العنوان.
التداولية..إذ.مل.يعد.جمرد.حلظة.عابرة.أو.ثانوية،.بل.صار.بؤرة.
أساسية.تستوجب.العناية.واالهتمام..ومما.يسترعي.االنتباه.على.
هامش.املعلقات.هو.استمرار.فكرة.الشرح.إىل.حدود.القرن.ما.
قبل.املاضي،.مما.يدل.على.أن.لكل.فترة.شرحها.الذي.ينسجم.
مع.مستوى.الذوق.السائد.رقيا.ونزوال..فتوايل.األجيال.وابتعاد.
بعضها.عن.تذوق.العربية.يرفع.من.احتمال.عدم.فهم.األشعار.
القدمية،.وتدبر.آيات.الذكر.احلكيم.مما.حيتم.ظهور.الش�روح.

بني.احلني.واآلخر.
وأما.كتب.املعاين.اليت.يقصد.هبا."املجموعات.من.األبيات.
املرتبة.وفق.مفاهي�م.ومعان.وموضوعات.حم�ددة،.وتعنون.
مبثل:."كتاب.املعاين"،."كتاب.معاين.الشعر"،."كتاب.أبيات.
املعاين"...فهذا.الصنف.من.املختارات.الش�عرية.يغلب.عليه.

الطابع.املوضوعايت.لتركيزه.على.إيراد.األش�عار.اليت.وردت.

يف.معىن.من.املعاين،.ويق�وم.على.بنية.حدية.واحدة.ال.تتغري..

وأورد."سزكني".جمموعة.من.هذه.الكتب.اليت.حافظت.على.

النمط.السالف،.باس�تثناء.عنوان.واحد.مركب.هو:."كتاب.

الترمجان.يف.الشعر.ومعانيه".للمفجع.حممد.بن.أمحد.املتوىف.سنة.
)327ه�/939م(.

يذكر."س�زكني".يف.معرض.حديثه.ع�ن.كتب.املعاين.

حمتويات.بعضها.ككتاب.ديوان.املعاين.أليب.هالل.العسكري،.

وهو.مقس�م.تقسيما.غري.الذي.أورده."سزكني"،.إذ.قسم.إىل.

كتب.هي.كما.يف.اجلزء.األول.منه:."كتاب.املبالغة:.يف.املدح.

والتهاين.واالفتخار،.وهو.الباب.األول.من.كتاب.ديوان.املعاين.

وه�و.ثالثة.فصول"،.مث."كت�اب.املبالغة.يف.أوصاف.خصال.

اإلنسان.املحمودة.من.اجلود.والشجاعة.والعلم.واحلزم.والعقل،.

وما.جيري.من.ذلك.وهو.الباب.الثاين.من.كتاب.ديوان.املعاين"،.

وتصدير.عبارة."كتاب.املبالغة"،.بالبسملة.مع.دعاء.استهاليل.
جيعلنا.نظن.أن:

-.الكت�اب.يف.األصل.عدة.كتب.أو.رس�ائل.متفرقة.مت.
مجعها.يف.كتاب.واحد.

-.وأن.له.عنوانني.مها."كتاب.املبالغة".و"ديوان.املعاين"..ومن.

الراجح.أن.يكون.العنوان.األول.من.وضع.النساخ،.ألن.صاحب.
الكتاب.خيرب.يف.أكثر.من.موضع.أن.الكتاب.امسه."ديوان.املعاين".
والصيغة.الغالبة.على.هذه.العناوين.هو.إشارهتا.إىل.موضوع.
الفصل.بدقة.متناهية،.يدرك.ذلك.باالطالع.على.تقسيم."كتاب.
الترمجان.يف.الشعر.ومعانيه"،.الذي.أورده."سزكني".كاآليت:.
كتاب.حد.اإلعراب،.كتاب.حد.املديح،.كتاب.حد.البخل.....إخل.
والكتاب.مقس�م.وفق.صورة.منطية.واحدة.تتش�كل.من.
لفظة."كتاب"،.اليت.توازي.مصطلح.فصل.أو.باب..وارتبطت.
موضوع�ات.املصنف.بلفظة."حد"،.ال�يت.تقوم.مبهمة.تأطري.
األمن�اط.املعرفية.ووصفها.يف.إطارها.الدقيق.عن.طريق.متييزها.
عن.غريها،.واستقالهلا.عن.األمناط.األخرى..األمر.الذي.يفسر.

بأنه.ابتعاد.عن.االنطباعية.وسيطرة.الدوافع.العلمية..

)*(.جامعة.شعيب.الدكايل،.كلية.اآلداب.والعلوم.اإلنسانية.-.اجلديدة./.املغرب.



أسراٌر هندسية 
في خلية عسل

َمن.عّلم.النحل.كيفية.تقسيم.الوحدة.الكبرية.إىل.

عيون.صغرية.باحلجم.الالزم.وبطريقة.هندس�ية.

حمكمة؟.َمن.عّلمها.اس�تخدام.امل�واد.املتوفرة.

بقدر.معني؟.ما.هي.ميزة.الش�كل.السداسي.عن.الشكل.الثالثي.

والرباعي.املتس�اوي.األضالع؟.كيف.استطاعت.النحل.حساب.

كمية.العس�ل.يف.كل.خلية،.وكيف.علمت.أن.بنية.سطح.اخللية.

السداس�ية.هي.األمنت؟.وكيف.عرفت.أن.الشكل.السداسي.هو.

األنسب.واألوفر.من.بني.األشكال.األخرى؟.كيف.متّكنت.النحل.

اليت.تعيش.ستة.أسابيع.فقط،.تنفيذ.احلسابات.الدقيقة.والتطبيقات.

العملية؟.وكيف.استطاعت.ضبط.املقاييس.احلساسة.اليت.يستحيل.

لإلنس�ان.أن.يعيها.بسهولة؟.وهل.ميكن.أن.نصف.أعمال.النحل.
هذه.بأهنا."غريزة"،.أم.أهنا.توجيه.إهلي؟

أثارت.خلية.العسل.وهندستها.املعمارية.املذهلة.اهتمام.البشرية.

مجعاء..وقد.بلغ.مساكة.جدران.هذه.اهلندس�ة.الدقيقة.للغاية.واليت.
تكونت.من.أقراص.سداسية.جبوار.بعضها.البعض،.حوايل.)0,1.مم(،
أما.االحنراف.عن.هذا.القدر.الوسطي.ال.يتعدى.عن.)0,002.مم(..
ومن.أجل.اس�تيعاب.مدى.دقة.هذه.القاعدات.اهلندسية.يف.بناء.

اخللية،.جيب.أن.منلك.نظرة.حسابية.ورياضية.عميقة.جدًا.
الدائرة.هي.شكل.هندسي.مس�تو.حمدود،.ونقاطه.متساوية.
األبعاد.من.نقطة.داخلية.تس�مى.مركز.الدائرة..فإذا.قابلنا.-على.
س�بيل.املثال-.طول.حميط.الدائرة.وحمي�ط.املربع.الذي.يبلغ.)10.

سم2(،.رأينا.أن.حميط.الدائرة.أقصر.من.حميط.املربع..ولكن.احلال.

خيتلف.يف.بناء.خلية.العسل.متامًا..إذ.من.أهم.اجلوانب.اليت.شدت.

االهتمام.يف.عم�ل.النحل.هي.القدرة.على.البن�اء،.البناء.الذي.

قامت.كل.حنلة.بوضع.جزء.من.أجزائه،.وذلك.يف.انسجام.كامل.

مع.املعايري.اهلندسية.املتسلس�لة..ومما.جيدر.ذكره.هنا.أن.الشكل.

السداس�ي.هو.الشكل.الذي.يشغل.مس�احة.أقل.عن.األشكال.

اهلندس�ية.األخرى،.ألن.اخللية.السداسية.الشكل.هي.اليت.تتطلب.

أقل.كمية.من.مشع.العسل،.يف.حني.ختّزن.بداخلها.أكرب.قدر.ممكن.

من.العس�ل..وعلى.هذا.النحو.تكون.النحل.قد.اكتشفت.كيفية.

إنشاء.بناٍء.باحلجم.الالزم.وبطريقة.اقتصادية.أكثر،.كما.تكون.قد.
استخدمت.املواد.بقدر.معني.دون.إسراف.

ولقد.أثبتت.الدراس�ات.أن.الش�كل.السداسي.هو.األنسب.

الس�تخدام.مساحة.الوحدة.بالكامل.مع.استخدام.أقل.قدر.ممكن.

من.املواد.الالزمة.إلنشاء.أقراص.العسل..ولو.كانت.هذه.األقراص.

ثالثية.أو.رباعية.الش�كل.لتّم.اس�تخدامها.دون.ترك.فراغات،.

ولكن.املواد.املستخدمة.من.أجل.اخلاليا.السداسية.أقل.بكثري.من.

املس�تخدمة.من.أجل.اخلاليا.الثالثية.أو.الرباعية..أما.يف.األشكال.
اهلندسية.األخرى.فالبد.من.بقاء.مساحات.شاغرة.

السؤال.الذي.يتبادر.إىل.الذهن.ها.هنا.هو:.أي.مضّلع.متساٍو.

ميكن.أن.نس�تخدمه.عند.تقس�يمنا.منطقة.معينة؟.فمن.املعروف.

.)n/360-180(.أن.جمموع.قياس�ات.الزوايا.الداخلية.للمضّلع.هو
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درجة..وعندما.نرغب.يف.تقس�يم.منطقة.كبرية.إىل.مس�احات.

صغ�رية،.ينبغي.على.املضّلعات.املجاورة.أن.تلتحم.جيدًا.ببعضها.

البعض.دون.أن.تترك.بينها.مس�احات.فارغة،.وكذلك.ينبغي.أن.

يك�ون.جمموع.الزوايا.الداخلية.للمضّلع�ات.املجاورة.امللتحمة،.

)360(.درجة،.أي.بعبارة.أخ�رى.ينبغي.أن.يكون.ضعف.العدد.

الصحيح.للزاوية.الداخلية.ه�و.)360(.درجة..وعلى.هذا.النحو.

فيمك�ن.أن.نكتب.املعادلة.التالية.لتوضي�ح.عدد.الزوايا.الداخلية.
."N".املجاورة.للعدد.الصحيح
N.)180.-.360./.n(.=.360

"N".الصحيح ومن.مث.يكون.العدد
N.=.2n./.)n-2(.=.2+4./.)n-2(

وما.حناول.الوصول.إليه.هنا.هو.احلصول.على.العدد.الصحيح.

"N".م�ن.بني.عدد.األض�الع."n"..وميكن.أن.حنصل.على.قيمة.

األعداد.الصحيحة.يف.)n=.3،.4،.6(.فقط،.يف.حني.ال.ميكن.احلصول.

على.أي.عدد.صحيح.يف.أرقام.ما.فوق.)6(..أي.إذا.أردنا.تقسيم.

منطقة.دون.ترك.أي.فراغ،.فيجب.علينا.أن.نس�تخدم.الش�كل.

الثالثي.أو.الرباعي.أو.السداس�ي،.ال.الشكل.اخلماسي.املنتظم،.

ألن.األش�كال.اخلماس�ية.عند.تكرارها.تترك.فراغات.وبزاوية.

)360(.درج�ة..وبناء.على.ذلك.فإننا.إذا.قارّنا.الش�كل.الثالثي.

والرباعي.بالش�كل.السداسي،.رأينا.أن.الثالثي.والرباعي.ميلكان.

نفس.العمق.وخيزنان.نفس.الكمية.من.العسل،.إال.أن.املساحة.اليت.
يشغالهنا.تكون.أكرب.من.املساحة.اليت.يشغلها.الشكل.السداسي.
كان.االعتقاد.الس�ائد.ال.سيما.عند.علماء.األحياء،.أن.الغاية.
الرئيسية.من.بناء.اخلاليا.باألش�كال.السداسية.هي.تقليل.حجم.
العمل.وكمية.الش�مع.فقط..ولكن.خ�الل.القرن.املاضي.اتضح.
السر.يف.اختيار.النحل.هذه.األشكال،.وهو.أن.استخدام.األشكال.
السداسية.جتعل.بنية.الس�طح.أقوى،.ومن.مث.تؤمن.استهالك.أقل.
قدر.ممكن.من.املواد..وقد.مت.فيما.بعد.دراسة.الطريقة.املثلى.لتقسيم.
السطح.إىل.أقسام.متس�اوية.ومتماثلة.يف.الشكل.حبيث.ال.تترك.
أي.فراغ.بينها..وقد.أثبتت.هذه.الدراس�ة.أن.أنس�ب.األشكال.
اليت.ينبغي.استخدامها.هنا.هي.الثالثية.والرباعية.والسداسية،.وأن.

األشكال.األخرى.ستؤدي.إىل.ظهور.فراغات.حتمًا.
مل.يس�تطع.أحد.من.العلماء.تقدمي.الشرح.الكايف.يف.اختيار.
النحل.لألش�كال.السيداس�ية.رياضيًا.حى.حلول.عام.1999،.
وذلك.عن.طريق."توماس.هاليس"..إذ.اس�تطاع."توماس".وضع.
الربهان.النهائي.يف.أن.اختيار.النحل.لألشكال.السداسية.هي.لكوهنا.

أوفر.وأقوى.وأفضل.حل.لتخزين.العس�ل..وقد.تبّين.أن.الطريقة.

اليت.ابتكرهتا.النحل.يف.تصميم.اخلاليا.على.أشكال.سداسية،.تتمتع.

بفوائد.مجة.يف.تقليل.الطاقة.الالزمة.يف.العمل.وكمية.الشمع.الالزمة.

للتغليف؛.حى.إن."داروين".نفس�ه.وصف.هذا.البناء.بأنه.ابتكار.

هندس�ي.مذهل..فكيف.استطاعت.النحل.حساب.كمية.العسل.

يف.كل.خلية؟.وكيف.علمت.بأن.بنية.سطح.اخللية.السداسية.هي.

األقوى؟.وكيف.عرفت.أن.الشكل.السداسي.هو.األنسب.واألوفر.

من.بني.األش�كال.اهلندسية.األخرى؟!.البد.هنا.أن.نلفت.االنتباه.

إىل.أن.النحلة.مل.تتعلم.كل.ذلك.من.تلقاء.نفس�ها.أو.بالصدفة،.

بل.خالُقها.هو.ال�ذي.أعطاها.كل.هذه.املزايا،.وقابلية.حّل.مجيع.
املش�اكل.الرياضية.هذه،.وأمر.النحلة.بإجنازها.على.أكمل.وجه.
وقد.ق�ام.الباحثون.بالفحص.عن.جترب�ة.النموذج.الرياضي.
ل�"توماس"،.حيث.اس�تخدموا.من.أجل.ذلك.اهلواء.الس�ائل.
الرغوي..فقاموا.بضّخ.فقاعات.رغوة.املس�حوق.اليت.يبلغ.قطرها.
)2.مم(،.على.ش�كل.طبقتني.بني.زجاجتني..فتحولت.الفقاعات.
اليت.المس�ت.الزجاج.إىل.أشكال.سداس�ية..وظهر.يف.الطبقتني.
الوس�طيتني.شكُل.املربعني.واملسّدسني.اللذين.حّللهما."توماس"..
وعندم�ا.زيد.من.مساكة.جدران.الفقاع�ات.قلياًل،.ظهرت.حالة.
مثرية.لالهتمام،.إذ.حتّول.الشكل.فجأة.إىل.ثالثة.مربعات.متساوية.
األضالع،.كما.حيدث.عند.النحل.متامًا..وقد.أكدت.هذه.التجربة.
أن.النحل.ُتغّير.من.شكل.خلية.العسل.عند.أي.تغريات.ومستجدات.
حتدث،.وليس.لدى.النحل.عقدة.يف.االحتفاظ.بشكل.دون.اآلخر.
هذا.وقد.بّين.اخلالق..نعمته.على.البشر.حيث.كلف.النحل.
بصنع.العس�ل.أكثر.من.حاجتها،.كم�ا.أن.كل.هذه.األمور.اليت.
تنجزها.النحل.حتدث.نتيجة.تنظيم.رباين.وتدبري.إهلي:.﴿َوَأْوَحى.
ا. �َجِر.َوِممَّ َربَُّك.إَِلى.النَّْحِل.َأِن.اتَِّخِذي.ِمَن.اْلِجَباِل.ُبُيوًتا.َوِمَن.الشَّ

.الثََّمَراِت.َفاْسُلِكي.ُسُبَل.َربِِّك.ُذُلاًل. .ُكِلي.ِمْن.ُكلِّ َيْعِرُش�وَن..ُثمَّ

.ِفي. َيْخُرُج.ِمْن.ُبُطوِنَها.َش�َراٌب.ُمْخَتِلٌف.أَْلَواُنُه.ِفيِه.ِشَفاٌء.لِلنَّاِس.ِإنَّ
ُروَن﴾)النحل:96-86(.. َذِلَك.آَلَيًة.ِلَقْوٍم.َيَتَفكَّ

)*(.أستاذ.يف.جامعة.جالل.بيار./.تركيا..الترمجة.عن.التركية:.نور.الدين.صواش.
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من.املالحظ.يف.السنوات.األخرية.وما.يدعو.للقلق،.ازدياد.ظاهرة.

تسرب.أفكار.هدامة.وغريبة.إىل.شباب.املجتمعات.اإلسالمية.من.

خ�الل.ما.يوصف.بروايات.أو.أفالم.اخليال.العلمي؛.مثل.قصص.

حرب.النجوم،.ويوم.االستقالل.والكثري.غريها..وجند.هذه.األفكار.تؤثر.يف.تشكيل.
وعي.شبابنا.ونظرهتم.إىل.املستقبل.

ويس�تعمل.الكثريون.مصطلح."اخليال.العلم�ي".لوصف.قصص.أو.توقعات.

ألحداث.تقع.يف.احلاضر.أو.املستقبل..وهذا.يكون.مبنيًا.على.معلومات.من.املاضي.

واحلاضر..ووفقًا.لرأي.مؤلف.قصص.اخليال.العلمي."روبرت.هينلني".فإن.التعريف.

املختصر.للخيال.العلمي.هو.تصور.واقعي.ألحداث.مس�تقبلية.حمتملة.احلدوث،.

على.حنو.يرتكز.بقوة.على.املعرفة.الكافية.بالواقع.احلايل.واملاضي.واحلاضر،.واإلملام.

التام.بالطبيعة.مع.أمهية.األس�لوب.العلمي..ويعتمد.هذا.اللون.من.األدب.على.ما.

يتوفر.لدى.اإلنسان.من.معارف.علمية،.ويضيف.إليها.ما.توفر.من.دروس.تارخيية.
وخربات.فلسفية.ليصوغ.هذا.كله.يف.صورة.قصة.خيالية.يرى.فيها.أحداثًا.مستقبلية.

المسلم والخيال العلمي

د. خالد عمارة *

قضايا فكرية

�إن �لق��ر�آن ه��و كت��اب للهد�ية 
وتهذي��ب �لنف���س �لب�رية. ول 
يج��ب �أن يكون هن��اك تعار�س 
بني �لر�ضالة �لتي يحملها �لقر�آن 
للب�رية وبني �ألو�ن �لإبد�ع �لتي 
ميكننا �أخذها وتنميتها من هدي 

�لقر�آن ونوره.
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ويف.الوقت.الذي.يقدم.فيه.أدب.اخليال.العلمي.نقدًا.للتقنيات.

املتطورة.واملستقبلية،.فإنه.يقدم.أيضًا.ابتكارات.وتقنيات.جديدة..

وقد.متت.مناقش�ة.هذا.املوضوع.يف.املحافل.األدبية.واالجتماعية.
بصورة.تفوق.مناقشته.يف.املحافل.العلمية.

وهن�اك.الكثري.من.الفروع.املش�تقة.من.ه�ذا.األدب.منها:.

الس�فر.عرب.الزمن،.والتاريخ.البديل،.واخليال.العلمي.العسكري،.

وأصحاب.القدرات.اخلارقة،.والقصص.اليت.تعرب.عن.هناية.العامل،.

وأوبرا.الفضاء.)قصص.رومانس�ية.يف.الفض�اء(،.وقصص.غزو.

الغ�رب.للفضاء،.وقصص.الرع�ب.أو.الغموض...إىل.آخره.من.
األنواع.اليت.متزج.بعض.الواقع.ببعض.اخليال.

ومن.املالحظ.يف.هذا.النوع.من.األدب.أن.تسميته.ب�"اخليال.

العلمي".هو.أحد.نتائج.اخللط.الذي.حدث.مع.بداية.القرن.التاسع.

عشر،.باعتبار.أن.املستقبل.للعلم.وأن.املاضي.كان.للروح،.وبالتايل.

فاألدب.املعين.بتخيل.املس�تقبل.هو.أدب.أو.خيال.علمي..وهذا.

مما.ال.نتفق.معه.يف.الفكر.اإلس�المي،.حيث.أن.املاضي.واحلاضر.

واملس�تقبل.جيب.أن.يكون.مبنيًا.على.ت�وازن.بني.العقل.والروح.
واجلسد،.فال.يطغى.أحدهم.على.اآلخر.

النظرة إىل التاريخ
وجند.أغلب.هذا.األدب.النابع.من.الغرب.أو.املقلد.له.يف.باقي.أحناء.
العامل،.ينظر.إىل.تطور.التاريخ.على.افتراض.أنه.يف.اجتاه.واحد.بدأ.
مع.بداية.اخلليقة.و.ينتهي.بفنائها..وهذه.النظرة.الغربية.يف.التاريخ.
تعود.إىل.العصور.الوسطى.األوروبية،.يف.حني.أن.النظرة.اإلسالمية.
للتاريخ.-وتتفق.معها.بعض.الفلسفات.اليونانية.والشرقية-.تنظر.
إىل.التاريخ.على.أنه.عملي�ة.تبادل.ملركز.الصدارة.بني.حضارات.
وشعوب.ودول.خمتلفة،.من.الشرق.والغرب.ومن.الشمال.واجلنوب..
﴿َوِتْلَك.اأَليَّ�اُم.ُنَداِوُلَها.َبْيَن.النَّاِس﴾)آل.عمران:140(..ونتيجة.هلذا،.
جند.يف.الكثري.من.قصص."اخليال.العلمي".أن.املستقبل.ال.يزال.يف.
الغرب،.وال.يفترض.أن.مركز.احلضارة.ميكنه.أن.يعود.إىل.الشرق.
مرة.أخرى..وحى.يف.قصص.هناية.العامل.اليت.ميلؤها.التشاؤم،.جند.
أن.العامل.كله.ينتهي.واحلضارة.تنهار.باهنيار.احلضارة.الغربية..وال.
جند.افتراضًا.أنه.من.املمكن.يف.املستقبل.أن.يتراجع.الغرب.ويصبح.
متأخرًا،.بينما.يتق�دم.عليه.يف.احلضارة.والعلوم.الروحية.والعقلية.

مكان.آخر.أو.شعب.آخر.من.شعوب.اإلنسانية.وأجناسها.
ومبا.أنن�ا.تطرقنا.إىل.القصص.اليت.تعرب.عن.هناية.العامل،.فنجد.

أغل�ب.قصص.اخليال.العلمي.تتحدث.بصورة.ميلؤها.التش�اؤم..

وقد.يكون.مصدر.هذا،.ما.هو.موجود.يف.أدب.العصور.الوسطى.

األورويب.من.حديث.عن.معركة."هرجمدون"،.ومعارك.هناية.العامل.

اليت.ميوت.فيها.س�كان.األرض.قبل.عودة.السيد.املسيح،.يف.حني.

أن.ما.يتوفر.لنا.م�ن.معلومات.من.القرآن.عن.النهاية،.أهنا.تكون.

لصاحل.املؤمنني،.ودون.أن.يكون.هناك.تلك.االستفاضة.يف.احلديث.

.اأَلْرَض.هلِلِ.ُيوِرُثَها. عن.حبور.للدماء.أو.القتل.تس�بق.ه�ذا،.﴿ِإنَّ

َمْن.َيَش�اُء.ِمْن.ِعَباِدِه.َواْلَعاِقَبُة.لِْلُمتَِّقنَي﴾)األعراف:128(،.بل.إننا.جند.

القرآن.يقدم.هذه.اآلية.كقاعدة.وس�نة.من.س�نن.اهلل.يف.األرض.
تكررت.وستتكرر.إىل.أن.يرث.اهلل.األرض.ومن.عليها.

القرآن وأدب استقراء املستقبل
ومبا.أننا.كمس�لمني.نؤمن.بأن.كل.ما.نزل.ب�ه.القرآن.هو.حق.
وصدق.حى.وإن.مل.تتس�ع.مداركنا.ومل.حيط.علمنا.احلايل.لفهمه.
وإدراك.كامل.معانيه،.إذن.فإن.أدب.استقراء.املستقبل.لدينا.ميكن.
أن.يعتمد.لي�س.فقط.على.العلوم.املادية.املتوفرة.لدينا،.بل.وأيضًا.
على.اهلدى.القرآين،.ولنس�تعمل.كليهما.لتنمية.طاقات.اإلبداع.
لدى.روائيينا.وسينيمائينا..ويكون.اهلدف.هو.نشر.الفضيلة.واحلث.
على.العمل.الصاحل.وتبليغ.دعوة.نبينا.حممد.عليه.الصالة.والس�الم.
لي�س.فقط.إىل.جمتمعاتنا،.بل.وإىل.جمتمعات.وأناس.مل.يعرفوا.بعُد.

حقيقة.ديننا.احلنيف.
إذن.فماذا.لو.نظر.أحدنا.خبياله.عرب.املستقبل.مستعينًا.مبا.توفر.لنا.
من.هدى.القرآن،.وما.وصلنا.من.معلومات.ودروس.من.التاريخ،.
وما.وصل.إليه.العقل.البشري.من.علم؟.البد.وأننا.سنرى.ونتخيل.
املس�تقبل.بنظرة.خمتلفة.مل.تتوفر.لسابقينا.ممن.كان.لديهم.نصوص.
الق�رآن،.ولكن.مل.يتوفر.هلم.العلم.ال�كايف.لفهم.هذه.النصوص،.
وأيضًا.س�تكون.نظرة.خمتلفة.عمن.توفر.هلم.العلم.ومل.يتوفر.هلم.
اهل�دى.القرآين..فهناك.الكثري.من.آيات.القرآن.مل.يس�هل.علينا.
فهمها.إال.بعد.أن.فسرها.العلم.احلديث.لنا.مثل:.﴿َمَرَج.اْلَبْحَرْيِن.
َيْلَتِقَي�اِن..َبْيَنُهَما.َبْرَزٌخ.اَل.َيْبِغَياِن﴾)الرمح�ن:19-20(،.﴿َواْلِجَباَل.
َأْوَتاًدا﴾)النب�أ:7(،.والكثري.من.األمثله.على.معجزات.علمية.حدثنا.
عنها.القرآن.منذ.)1400(.سنة.وكل.يوم.نفهم.املزيد.منها،.فكلما.

زاد.علمنا.الدنيوي.كلما.زاد.فهمنا.لقرآننا.

القرآن حافز للخيال واإلبداع
كما.جند.القرآن.حيوي.الكثري.من.الصور.من.املاضي.واملس�تقبل،.
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واليت.تكفي.كل.صوره.منها.إلثارة.اخليال.وبناء.صور.وقصص.على.مستوى.عاٍل.من.الرقي..فمثال.إذا.تأمل.

اإلنسان.يف.بعض.عالمات.الساعة.املذكورة.يف.القرآن،.جند.ما.حيفز.خيال.املبدع.بصور.مركبة..فننظر.مثال.

إىل.بعض.اآليات:.البحار.فجرت،.القبور.بعثرت،.اجلبال.سريت،.وانشق.القمر...والكثري.من.الصور.امللحمية.

والتتابع.والترابط.فيما.بينها،.يكفي.كقاعدة.بيانات.لكثري.من.قصص.تصور.املستقبل.البعيد..وهناك.ما.يصف.

بعضا.من.أوصاف.اجلنة.أو.اجلحيم،.رغم.أن.هبا.ما.ال.عني.رأت.وال.أذن.مسعت.وال.خطر.على.قلب.بشر..
ولكن.األوصاف.اليت.جندها.يف.القرآن،.هبا.من.احلفز.للخيال.ما.يكفي.للكثري.من.اإلبداع.

وفيما.يتعلق.بصور.املاضي.وعظاته.فهي.أيضًا.مليئة.مبا.يلهب.خيال.القصاصني.والرس�امني.واملبدعني...

فنجد.يف.القصص.القرآين.من.قصص.الس�ابقني؛.كقوم.عاد.ومثود.ول�وط.ومدين...الكثري.من.املعجزات.

واملشاعر.اإلنس�انية.اجلميلة.واملعربة،.كما.جند.يف.قصص.بين.إسرائيل.وقصص.الرسل.عليهم.السالم.الكثري.
من.املالحم.اإلنسانية.واملعجزات..هذا.فضاًل.عن.سرية.الرسول.عليه.الصالة.والسالم.

كما.جند.يف.هذا.القصص.القرآين.الكثري.من.التش�ابه.مع.وقائع.حدثت.وحتدث.وس�تحدث.يف.حياة.

كل.مّنا..من.هذه.األمثلة.اآليات.)26(.إىل.)33(.من.س�ورة.غافر،.حيث.جند.مناظرة.بني.مرش�حني.يف.

محلة.انتخابية،.حياول.كل.منهما.إقناع.املأل.والعامة.بوجهة.نظره،.ولألس�ف.ينجح.من.يناصر.الرأي.الظامل.
)فرعون(.يف.أن.يستخف.عقول.قومه.فيطيعوه.ويتبعوه.إىل.التهلكة.

صور املستقبل واخليال اإلنساين
وهناك.من.الصور.القرآنية.نوع.آخر.يتحدث.عن.املس�تقبل،.ولكن.ال.نعرف.بعد.هل.بقي.الكثري.أم.القليل.
.آَذاَن.اأَلْنَعاِم.َوآَلُمَرنَُّهْم. على.قدوم.هذا.املس�تقبل،.من.أمثله.هذا:.﴿َوأَلُِضلَّنَُّهْم.َوأَلَُمنَِّينَُّهْم.َوآَلُمَرنَُّهْم.َفَلُيَبتُِّكنَّ
�يَْطاَن.َولِيًّا.ِمْن.ُدوِن.اهلِل.َفَقْد.َخِسَر.ُخْسَراًنا.ُمِبيًنا﴾)النساء:119(..فهل.هذا.له. .َخْلَق.اهلِل.َوَمْن.َيتَِّخِذ.الشَّ َفَلُيَغيُِّرنَّ
عالقة.باهلندس�ة.الوراثية.أم.جبمع.اإلنس�ان.اآللة.أم.هناك.ما.هو.أكرب.وأعقد؟!.ال.أعتقد.أننا.قد.فهمنا.هذه.
النبوءة.جيدًا.بعد..وهناك.أيضًا.بداية.سورة.اإلسراء.ونبوءة.املواجهة.بني.بين.إسرائيل.و.بني.عباد.اهلل.املؤمنني..
والكثري.من.النبوءات.اليت.مل.نفهمها.جيدًا.بعد،.وبالتايل.فهي.مفتوحة.ملا.يتوفر.يف.الواقع.من.معطيات.وأدلة.

وما.يكمله.من.اخليال.اإلنساين.
وهناك.النوع.اآلخر.من.القصص.أو.النبوءات.وهو.القصص.الذي.ال.نعلم.وقته.وزمنه،.وهل.هو.حدث.
فعاًل.يف.املاضي.أم.أنه.س�يحدث.يف.املستقبل.أم.أنه.س�يتكرر.حدوثه...ومن.أمثلة.هذا،.قصة.ذي.القرنني.
ويأجوج.ومأجوج،.وسبب.هذا.أن.القصص.القرآين.واضح.فيه.ويف.حدوثه،.ولكن.مل.يطلعنا.بالتحديد.على.
زمانه.أو.مكانه..وبالتايل.فقد.ترك.لنا.أن.نتخيل.ما.نش�اء.بش�رط.أن.نتخذ.العظة.والعربة.املطلوبة.لصالح.

دنيانا.وآخرتنا.
إن.الق�رآن.هو.كتاب.للهداية.وهتذيب.النفس.البش�رية،.ولذلك.فكل.ما.نتعلمه.منه.جيب.أن.يصب.يف.
نفس.االجتاه،.وال.جيب.أن.يكون.هناك.تعارض.بني.الرس�الة.اليت.حيملها.القرآن.للبشرية.وبني.ألوان.اإلبداع.

اليت.ميكننا.أخذها.وتنميتها.من.هدى.القرآن.ونوره.
إذن.فما.يس�مى.ب�"اخليال.العلمي".إذا.كتبه.أديب.مسلم.أو.سينيمائي.مسلم.مطلع.على.دينه.و.قرآنه.
فسيعطينا.شكاًل.خمتلفًا.متام.االختالف،.كما.سيكون.املضمون.واملحتوى.أقرب.ملا.نؤمن.به.وأكثر.قدرة.على.

نشر.الدعوة.اإلسالمية.و.الفضيلة،.ليس.فقط.يف.جمتمعاتنا،.بل.يف.البشرية.مجعاء..

)*(.أستاذ.جراحة.العظام،.جامعة.عني.مشس./.مصر.
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ن�ر  �له��دف هو  ويكون 
عل��ى  و�حل��ث  �لف�ضيل��ة 
�لعم��ل �ل�ضال��ح وتبلي��غ 
دع��وة نبينا حمم��د  �إىل 

�لعامل كافة.



. ميكنك�م.أْن.تقول�وا.-وأنتم.مصيب�ون-.إنَّ

"النورس�ي".هو.رجل.الغ�د.اآليت،.ويف.الوقت.
نفسه.رجل.األمس.الذاهب.

فالزمن.يف.فكره.روحي.خالص،.حيياه.بأبعاده.كلِّها،.ووجود.

.من.أّي.ِحْقبة.من.ِحَقبه.أتْيَته. .ُكلِّيٍّ ح�ي.ال.ميوت.وال.يفىن..وكلُّ

فقد.أتيَت.الزمَن.كلَّه،.وبأّي.ِمفَصٍل.من.مفاصله.أمس�كَت.فقد.
.مفاصله. أمسكَت.بكلِّ

وهلذا.الزمن.الروحي.خاصيَّة.متفردة.بني.األزمان،.وهي.خاصيَّة.

اإلحياء.الذي.يناهض.ضروب.املوت،.فيحفظ.اأَلحداث.والوقائع.

حيًة.تنبض.باحلياة.وتنعم.باخللود..فإذا.ما.أوغل."النورس�ي".يف.

ماضي.هذا.الزمان.فإمنا.يوغ�ل.يف.الزمان.كلِّه،.ماضيه.وحاضره.

ومستقبله،.ألنه.وحدة.واحدة.ال.فواصل.بينها.وال.حدود،.ومتداخلة.
األبعاد،.إذا.أمس�ك.ببعد.واحد.منها.فقد.أمسك.باألبعاد.كّلها.

فكتابات."النورسي".إمنا.هي.هذا.املزيج.الزماين،.يتدفق.من.قلمه.

على.صفحات."رسائل.النور"..فأنت.تقرأ.فيها.روح.الزمان.متالمحًا.

ا.فيه،.ومتغلغاًل.يف.س�ويدائه،.فإذا.تكلَّم.ال.تدري. مع.روحه.وممتدًّ
.روح.هو.الذي.يتكلم،.أهو.روح.الزمان.أم.هو.روح.نفسه؟! أيَّ
فكتاباته.ماضوية.حضورية،.وحضورية.ماضوية،.واآليت.الذي.
س�يكون.هو.شقيق.الزمن.الذي.كان،.وقد.تتداعى.األزمان.كلها.
لرفد.زم�ن.واحد،.والزمن.الواحد.قد.يتس�لَّل.إىل.كل.األزمان.
ليزيدها.حضوًرا.وحياًة.وخْصًبا..ولقد.تعّلم."النورسي".من.القرآن.
الكرمي.أستاذه.األول.والدائم،.هذا.األسلوب.املزجي.بني.األحقاب،.
وتشرَّب.ذهنه.ووجدانه.زمان.القرآن.الروحي.واستوحاه.يف.أعماله.

الفكرية.كلِّها.
فالزم�ن.القرآين.هو.زمن.وحدوي.كلِّي.األبعاد،.ال.ُيَجّزُأ.وال.
�م..فاآلية.القرآنية.وأينما.كان.موقعها.من.الس�ورة.حتتوي. ُيقسَّ

أديب إبراهيم الدباغ *

قضايا فكرية
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على.األبعاد.الزمانية.مجيًعا،.وهي.مرآة.تعكس.س�رمدية.القرآن،.

وتعكس.أزلية.من�زل.الق�رآن.وأبديته،.فكل.زمان.غريها.يبدو.
جبانبها.وكأنه.برهات.طافية.يف.فراغ.زماين.سحيق.

."النورس�ي".الزماين.التوحدي.غدا.مع.األيام.طابع. .ِحسَّ إنَّ

أعمال�ه.الفكرية،.ِمما.أضفى.عليها.صفاًء.زمانًيا.تتجلَّى.به.آفاقها.
األبدية،.حى.لو.كانت.معاجلات.زمانية.ومكانية.حمدّدة.ومعينة.

ولك�ون.القرآن.الكرمي.وضع.يف.يده.زمام.الزمان.كلِّه،.لذلك.

فقد.انصرفت.عنايته.إىل.املسائل.األبدية.اليت.ُتْحَسب.أعمار.األكوان.
إىل.جانب.عمرها.وكأهنا.أعمار.آحاد.ال.تكاد.ُتْحَسب.

إن.فكرة."الزمان.الروحي".اليت.عاجل."النورسي".على.ضوئها.

أكرب.احلقائق.وأصغرها.ميكن.أْن.تقلب.العامل.رأس�ا.على.عقب،.

إذا.هي.اْعُتِمدْت.م�ن.قبل.املفكرين.واملؤرخني.وأصحاب.الرأي.

وتدارسوها.مبزيد.من.التواضع.واالهتمام..فمشكالت.العامل.نامجة.

من.عجزه.عن.اس�تيعاب.هذه.الفكرة.اليت.تستوعب.األكوان.وال.

تس�توعبها.األكوان..فاحلياة.اإلنس�انية.تظل.لغًزا.غامًضا.ما.مل.
نن�زهلا.من�زلتها.من.حياة.األبد.

فكلما.ازددنا.دراس�ة.لإلنس�ان،.وفحًصا.ملكونات.حياته.

اجلوانية.من.فكر.وحدس.وخيال.ومش�اعر.وأحاسيس.وذاكرة،.

وجدنا.مزيًدا.من.األدلة.على.أن.اإلنس�ان.يش�عر.بطريقة.ما.أنه.

ُصنع.لألبد،.وخِلق.للخلود،.وأن.مكانه.يف.األبدية.يف.خامتة.مجيع.

أْزِمنته،.وحى.وهو.بني.ُلَجب.احلض�ارة.والصناعة.يرتدي.فوق.

إهابة.-أراد.أم.مل.يرد-.ُحلَّة.من.القداس�ة.تظل.حمفوظة.من.أدخنة.

املصانع.وس�حب.األجواء.امللّوثة.بالغبار.والتراب.والسخام،.إىل.

حني.العودة.إىل.نفس�ه.والرجوع.إىل.ذاته،.احلافلة.بتاريخ.الروح.

.زمان.نسب�ي.ال.يتالشى.أمام. واملفعمة.بالفهم.واألدراك....فأيُّ

ه�ذا.الزمان.الروحي.املطلق.األبع�اد.والذي.ميوج.بكربى.وقائع.

الروح.اإلنس�اين.وعظائم.أحداثه.وصراعاته.وكفاحاته.من.أجل.
حتقيق.ذاته.وإثبات.وجوده.

فالنورس�ي.يرى.يف.تن�زالت.الكتب.اإلهلية.والسيما.القرآن.

إس�هاًما.إهليًّا.مع.اإلنس�ان.يف.كفاحه.الدائم.م�ن.أجل.إحراز.

االنتصار.على.نس�بيات.العامل.وفنائيات�ه،.وتأهيل.الروح.لتجد.

مكاهنا.من.األبدية.اليت.تتوق.إليها..فكلما.ارتفع.الروح.زاد.نتاجه.

.نفعه،.واجترح.من.املعجزات.واالبتكارات. وعظمت.أجماده.وَعمَّ

واإلبداعات.ما.ُيضاف.إىل.إرث.اإلنس�انية،.ويزيد.يف.تاجها.ُدرًَّة.
جديدة.من.درر.الروح.اإلنساين.العظيم.

فالتعريف.املبتكر.الذي.يقدمه."النورسي".للقرآن.الكرمي.يكشف.

لنا.عن.عمق."الزمان.الروحي".يف.نفس�ه،.وانعكاسات.ذلك.يف.
أفكاره.وكتاباته،.فيقول:."فالقرآن.احلكيم.الذي.يعرِّف.لنا.ربَّنا:

•.هو.الترمجة.األزلية.هلذه.الكائنات،
•.والترمجان.األبدي.أللسنتها.التاليات.لآليات.التكوينية،

•.ومفّسر.كتاب.العامل،
•.وكذا.هو.كّش�اٌف.ملخفيات.كنوز.األمساء.املس�تترة.يف.

صحائف.السموات.واألرض،
•.وكذا.هو.مفتاح.حلقائق.الش�ؤون.املُـْضَمرة.يف.س�طور.

احلادثات،
•.وكذا.هو.لسان.الغيب.يف.عامل.الشهادة،

•.وكذا.هو.خزينة.املخاطبات.األزلية.السبحانية.وااللتفاتات.
األبدية.الرمحانية،

•.وكذا.هو.أس�اٌس.وهندس�ٌة.ومشٌس.هلذا.الع�امل.املعنوي.
اإلسالمي،

•.وكذا.هو.خريطة.للعامل.األخروي..)الكلمات،.الرشحة.الرابعة.عشرة(
وأود.أْن.أنب�ه.إىل.أن.هذه.النقاط.التس�ع.ليس�ت.هي.كل.
تعريفاته.للقرآن..فقد.اكتفيت.هبا.ألهنا.تفي.بالغرض.الذي.أتوخاه.
يف.ه�ذا.املقام..فهو.يف.هذه.التعريفات.يعطي.للكائنات.ُبعًدا.أزليًّا.
.هذين.البعدين.ميسكان.باخلليقة.ويصبَّان. وبعًدا.أبديًّا،.ويشعرنا.بأنَّ
فيها.زماًنا.إهليًّا.وحدوي.األبعاد.لترى.نفس�ها.على.حقيقتها.من.
خالهلما،.ولتختار.مكاهنا.منها.على.علم.ودراية،.ولتقوم.بعد.ذلك.

بتفسري.العامل.والزمن.والتاريخ.على.ضوء.هذه.االختيارات.
.من.ظالله،. فالتاريخ.البشري.هو.خيال.الزمن.الروحي،.وظلٌّ
وطيف.شاحب.من.أطيافه،.ويس�تمد.من.روح.الزمان.ووحدته.
الوجودية.عناصر.صريورته.وامتداداته،.غري.أن.اإلنسان.يأىب.إال.أن.
.من.نفس�ه،.وُيصاِغَر.من.وجوده،.فيضغط.التاريخ،.ويقارب. حيدَّ
بني.مطلق.أزمانه،.مث.جبزئه.ويقسمه.إىل.ِحَقٍب.وأزمان،.على.الرغم.
. من.أّن.اإلنس�ان.الذي.هو.مادة.التاريخ.األوىل.مرتبط.حبقيقة.ُكلِّ
.ال.ُيفَهُم.اجلزء. الوجود.متفاعل.ومتناغم.معه،.فما.مل.ُيْفَهْم.الكلُّ
فالتاريخ.إمنا.ه�و.انفعال.زماين.حافز.لتحريك.قوى.التحدي.
لدى.اإلنس�ان.عندما.تدامهه.نذر.الفناء.والزوال،.حرًصا.منه.على.
االمتداد.اخلالد.يف.الروح.الزم�اين.احلفيظ.على.نضاالت.الروح.
وعلى.ارتقاءاهتا.يف.سّلم.االنعتاق.األبدي.من.آسار.الزمان.واملكان.
.الزمان.الروحي.عند."النورس�ي".ليس.هو. وأعود.فأقول.إنَّ
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جسر العبور

جسُر عبورك مهدوم،
وحمَلولك الليل من حولك مربوم...

إذن: 
ِاحفر يف الزمن نفًقا،

وأِقم جسًرا،
وعن السري ال تتوّقف...

فَبصيص النور من بعيد يناديك،
وإليه يدعوك،

وعن قريب سينفجر النور
وتعمُّ البهجة والسرور...

* * *

بأسلوب.كتابة.وتفكري.فحسب،.بل.هو.أسلوب.حياة،.وطريقة.عيش.

وس�لوك،.ألنه.يس�رى.يف.عروقه.وأعصابه.وخيالط.دمه،.فصاحب.

ه�ذا.الزمان.ال.ميكن.أْن.يضلَِّل.العقول،.أو.يس�تهني.باألفهام،.كما.

قال.خماطًبا.تالمذته:."اْعلموا.أن�ين.ال.أخدعكم،.وال.أقول.لكم.إاّل.

ما.المس�ته.وأبصرته.عن.جتربة.ودراية".."أقول.حتدثًا.بالنعمة.وأداء.

لألمانة.بأين.ال.أخدعكم،.إمنا.أكتب.ما.أش�اهد.أو.أتيقن.عني.اليقني.

أو.علم.اليقني".."فما.كتبُت.إاّل.ما.ش�اهدُت...حبيث.مل.يبق.لنقيضه.

عندي.إمكاٌن.ومهي".."إذ.سلكُت.طريقًا.غري.مسلوك،.يف.برزٍخ.بني.
العقل.والقلب".

فهو.يري�د.أن.حيفز.تالمذته.إىل.أعظ�م.أعماهلم.وأخلدها.على.

الزمان،.وجيعلهم.يتلمح�ون.احلقيقة.املجرَّدة.اليت.تضل.عنها.حواس.
مة. األزمنة.القصيمة.وعقل.الزمن.ذي.الوحدات.املجزأة.واملقسَّ

فالتقاؤنا.بالروح.اإلهلي.عرَب.هذا.الزمان.ال.يفوق.طاقة.اإلنس�ان.

�ه.الزماين،.وش�حذ.بصريته. وقدراته.الروحية،.إذا.هو.أرهف.حسَّ

اإلدراكية،.وجتاوز.مسائل.الس�اعات.العابرات،.وكّثف.جهده.من.
أجل.الكشف.والرؤية.

وال.ميكن.إدراك.ه�ذه.الرؤية.إالَّ.من.خالل.جرأة.روحية.تواجه.

االمتداد.الزماين.بوعي.امتدادي.مثله،.وهبذه.الرؤية.ميكننا.احلكم.على.

أحداث.التاريخ.ليس.من.خالل.س�ياقاهتا.الزمانية.فحسب،.بل.ومن.

خالل.وش�ائجها.الكونية.والقدرية.كذلك،.فال.خنطيء.احلكم.وال.

.فيه،.وسنرى.إذا.ما.أرهفنا.بصريتنا.الروحية.أن.ما.من.حدث. نش�تطُّ

إال.ويكم�ن.فيه.املاضي.كما.يكمن.فيه.املس�تقبل،.وما.من.حدث.

إال.وهو.تركيب�ة.عجيبة.ختتلط.فيه.مجيع.األزمنة؛.حاضرها.وماضيها.

وآتيها،.فكما.تفىن.مجيع.ألوان.الطي�ف.يف.البياض.الذي.هو.ملتقى.

األلوان.هكذا.تفىن.األزمنة.كلها.يف.احلدث.التارخيي.املرصود.مترمجا.
عن.زمانية.واحدة.هي.زمانية."األبد.املوعود".

فالتاريخ.البش�ري.ال.ميكن.أن.يكون.مصدرا.من.مصادر.التنوير.

�نا.التارخيي. الفك�ري.واملعريف.كما.يريد.القرآن،.مامل.يواكب.ِحسُّ

امت�دادات.الزمان.يف.كل.أبعاده.وحى.هنائيات�ه.الكونية،.وهذا.هو.
.اجلامع.الذي.اعتمده."النورس�ي".يف.رؤاه.للزمن.وللتاريخ.. احلسُّ

)*(.كاتب.وأديب.عراقي.
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إذا.قمت.برمي.صخ�رة.إىل.األعلى.فيالحظ.

أهنا.ستفقد.س�رعتها.تدرجييا.حى.تصل.إىل.

الصف�ر..وعندها.جيرها.التراج�ع.فتعود.مرة.

أخرى.إىل.األرض،.وبالتايل.تبدأ.باس�تعادة.سرعتها.حى.تصل.

إىل.األرض.بنف�س.الس�رعة.اليت.صعدت.هب�ا...إهنا.اجلاذبية.

األرضية.وقد.فرضت.سلطتها.الكونية.على.هذه.الصخرة،.مع.

العلم.أن.تس�ارع.اجلاذبية.األرضية.يبلغ.9,8.م/ث2.يف.معظم.

بق�اع.األرض..فمن.أجل.أن.هترب.الصخرة.من.جمال.اجلاذبية.

األرضية،.البد.أن.متتلك.وس�ائل.بس�رعة.تبلغ.)11.كم(.يف.

الثانية،.وتسمى.هذه.السرعة.ب�"سرعة.اإلفالت"..إن.الشمس.

أكثر.خطورة.من.األرض.ألن.سرعة.اإلفالت.من.سطحها.تبلغ.

)600.كلم(.يف.الس�اعة،.كما.أن.هذه.السرعة.أسرع.بثالثة.

آالف.مرة.من.طائرة.نفاث�ة..وكلما.انضغطت.كتلة.املادة.يف.

حيز.ضئيل.حى.وصل.حجمها.إىل.ما.يسمى."احلجم.احلرج"،.

سيقل.احتمال.اهلروب.من.هذا.اجلسم.كلما.زادت.الكتلة.وقل.

احلجم..وبالتايل.إن.أكرب.الس�رعات.ال.ميكن.أن.تصبح.سرعة.

إفالت.من.هذا.اجلس�م.إىل.أن.تصل.من.اخلطورة،.حى.الضوء.

ال.ميكن.أن.يفلت.منه.بالرغم.من.أن.س�رعة.الضوء.هي.أعلى.

سرعة.اكتش�فها.العلم.حى.اليوم،.فأي.شيء.مير.هبذا.اجلسم.
سيحاصره.اجلسم.إىل.األبد.

تعترب.الثقوب.الس�وداء،.الظاهرة.األعنف.واألكثر.غموضا.

يف.هذا.اجلانب..فالثقب.األسود.ميثل.املرحلة.األخرية.من.حياة.

النجم،.حيث.ينتج.الثقب.األس�ود.م�ن.اهنيار.جنم.هائل.على.

نفس�ه.فتتكدس.مادة.النجم.يف.حجم.صغ�ري.جدا،.وبالتايل.

فكثافة.الثقب.األسود.تكون.هائلة.وجاذبيته.مهولة،.حبيث.إهنا.

ال.تسمح.ألي.شيء.يقترب.منها.أن.ينفلت.حى.الضوء،.ويزداد.

تركيز.الكتلة،.أي.كثافة.اجلسم.)نتيجة.تداخل.جسيمات.ذراته.

وانعدام.الف�راغ.البيين.بني.اجلزيئات(.وتصب�ح.قّوة.جاذبيته.

قّوية،.بل.وإىل.أبعد.من.ذلك..فحس�ب.النظرية.النسبية.العامة.

ل�"أينش�تاين".فإن.اجلاذبية.تقّوس.الفضاء.الذي.يسري.الضوء.

فيه.بش�كل.مستقيم.بالنس�بة.للفراغ.ميتص.الضوء.املار.جبانبه.

بفعل.اجلاذبية،.وهو.يبدو.ملن.يراقبه.من.اخلارج.كأنه.منطقة.من.

العدم،.إذ.ال.ميكن.ألي.إش�ارة.أو.معلومة.أو.موجة.أو.جسيم.
اإلفالت.من.منطقة.تأثريه،.فيبدو.بذلك.أسود.

األرض كثقب أسود
إن.حتول.الكرة.األرضية.إىل.ثقب.أس�ود.يستدعي.حتوهلا.إىل.
كرة.نصف.قطرها.)0,9.س�م(،.وكتلتها.نفس.كتلة.األرض.
احل�ايل،.أي.مبعىن.انضغاط.مادهتا.جلعلها.من.غري.فراغات.بينية.
يف.ذراهتا.وبني.جسيمات.نوى.ذراهتا،.مما.جيعلها.صغرية.ككرة.
املنضدة.يف.احلجم،.ووزهنا.اهلائل.يبقى.على.ما.هو.عليه؛.حيث.
إن.الفراغات.اهلائلة.بني.اجلس�يمات.الذرية.-نس�بة.حلجمها.
الصغري-.حيكمها.قوانني.فيزيائية.ال.ميكن.جتاوزها.أو.حتطيمها.

يف.الظروف.العادية.

علوم

الثقوب السوداء العمالقة
حممد هاشم البشري *

لوح���دة واأللف���ة م���ن خ���الل  لتي تس���تظل بظالل ا ال ُنْكب���ر من األم���م إال ا
وح���دة المعرف���ة ف���ي الدي���ن واللغ���ة والتاري���خ..

* * *
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وحيد.الثقب.األسود.سطح.يعرف.باسم."أفق.احلدث"..وهنا.

جيب.توضيح.نقطة.هامة.جدا.تسبب.اخللط.عند.الكثريين،.وهي.

أنه.جيب.التفرقة.بني.احلجم.ال�ذي.تتكدس.فيه.املادة.وبني.أفق.

احلدث.للثقب.األس�ود.والذي.عنده.ال.ميكن.لشيء.أن.يفلت.

من.الثقب.األس�ود..فمثال.لو.حتولت.الشمس.إىل.ثقب.أسود.

فإن.قطره.عند.أفق.احلدث.س�يصل.فق�ط.إىل.)3.كلم(.بينما.

ستتكدس.كتلة.الشمس.كلها.يف.نقطة.يف.مركز.الثقب.األسود،.

وبقية.احلجم.إىل.أفق.احلدث.س�يكون.عبارة.عن.فراغ،.حيث.

تسقط.كل.املادة.اليت.تعرب.أفق.احلدث.يف.مركز.الثقب..ولذلك.

فإن.النظرية.النس�بية.العامة.تعرف.الثقب.األسود.بأنه.منطقة.من.

الفضاء.الفارغ.الذي.حيتوي.يف.مركزه.على.نقطة.التفرد،.وعند.
حافته.يوجد.أفق.احلدث.

ماذا حيدث عندما تسقط يف ثقب أسود
عند.هذه.املسألة.ُيتوقَّع.أن.تكون.درجة.حرارة.الثقوب.السوداء.
عالية.جدا،.ب�ل.ميكن.أن.تصل.إىل.مالي�ني.الدرجات..فعند.
االقتراب.من.احلدود.اخلارجية.للثقب.األس�ود،.واليت.تس�مى.
ب�"أفق.احلدث".تظهر.اجلاذبية،.وكلما.مت.االقتراب.من.املركز.
تزداد.اجلاذبية،.وبالتايل.تزداد.قوة.الس�حب.ومن.مث.ُينتج.الثقب.
األسود.ما.يس�مى.ب�"قوة.املد.واجلزر".على.جسمك،.أي.إن.
ش�دة.اجلاذبية.اليت.تعمل.على.رأسك،.ستكون.أقوى.بكثري.من.
اجلاذبي�ة.اليت.تعمل.على.أصابع.قدم�ك.)بافتراض.أنك.تدخل.
الرأس.أوال(..هذا.يف.بادئ.األمر.حى.يش�مل.الفرق.جسمك.
كله.وتكون.قد.قطعت.إربًا،.ألن.قوة.املد.واجلزر.ستكون.أقوى.
من.الروابط.الكيميائية.يف.جس�مك.وتك�ون.حفنة.من.ذرات.
منفصلة،.تلك.الذرات.س�وف.متتد.إىل.خط.يف.مسري.موكب�ي.
كما.وصف.تايسون،.فستكون.مقذوف.يف.السماء.مثل.معجون.
أسنان.جيري.الضغط.عليها.عن.طريق.أنبوب....وال.أحد.يعرف.

ما.حيدث.لتلك.الذرات.مبجرد.وصوهلا.إىل.املركز.

البحث عن ثقب أسود
البد.أنه.سيكون.ورد.للقارئ.سؤال.مهم.وهو.كيف.مت.اكتشاف.
هذه.الثقوب.إذا.كانت.تتميز.هبذه.الشراهة.اليت.تبتلع.أي.شيء،.
النجوم،.الكواكب.،الغاز،.كل.شيء.حى.الضوء.ال.يفلت.منها..
وإجابة.هذا.الس�ؤال.أنه.أمكن.معرفة.وجود.الثقوب.الس�وداء.

مبراقبة.بعض.اإلشعاعات،.كاألشعة.السينية.اليت.تنطلق.من.املواد.

حني.تتحط�م.جزيئاهتا.نتيجة.اقتراهبا.من.جم�ال.جاذبية.الثقب.

األسود.وسقوطها.يف.هاويته..وحديثا.متكن.تلسكوب.هابل.من.

اكتشاف.ثقوب.سوداء،.وقال.العلماء.إن.الثقوب.السوداء.توجد.

يف.أغلب.قلوب.املج�رات.اهلائلة.ومتتص.املواد.من.قلب.املجرة.

بقوة.جذب.جب�ارة،.إال.أن.فريقا.من.علماء.الفلك.األوروبيني.

أعلنوا.يف.دورية.نيتش�ر.العلمية.أن.ثقبا.أس�ود.يبعد.مسافة.5.

مليارات.س�نة.ضوئية.ال.يتوفر.له.دليل.على.أنه.يستقر.يف.جمرة..

والس�نة.الضوئية.هي.املسافة.اليت.يقطعها.الضوء.يف.عام..ورغم.

أن.أينشتاين.يقول."إن.حماولة.البحث.عن.ثقب.أسود.يشبه.تقريبًا.

البحث.عن.قطة.س�وداء.يف.قبو.فحم"،.يقول.العلماء.إنه.يوجد.

ثقب.أس�ود.يف.قلب.جمرتنا.درب.التبانة،.وكتلته.تساوي.كتلة.

الشمس.4.ماليني.مرة.-ولكن.ال.تقلق-.فهو.يبعد.30.ألف.سنة.
ضوئية،.وهو.بعيد.بالنسبة.إلينا.أن.نقع.فيه.

الثقوب السوداء هل هي سوداء فعاًل؟
أطلق.هذا.الس�ؤال.العامل.الربيطاين.س�تيفن.هوكنج..واحلقيقة.
أن.الثقب.األس�ود.يف.حد.ذاته.قد.يك�ون.غري.مرئي،.بل.وإن.
الثقوب.السوداء.ليست.سوداء.هبذا.املعىن..فيمكن.احلصول.فيها.
على.مواد.بدرجة.ح�رارة.عالية.كافية.للتوهج.بل.يكون.مضيئا.
لدرجة.ميكنها.أن.تضيء.مليارات.السنني.الضوئية..وعند.والدة.
الثقب.األسود.تنتج.ومضة.من.اإلشعاع.املشرقة.اليت.تظهر.على.
نطاق.واضح.من.الكون...وأحسب.أن.هذه.التسمية.جاءت.ألنه.
يبتلع.جباذبيته.اجلبارة.الضوء.املرئي..وكثري.من.الثقوب.السوداء.
ختتب�ئ.وراء.التعتيم.والغبار.الكوين.مما.يصعب.مراقبتها..فأقرب.
ثقب.أس�ود.هو.على.بعد.1600.سنه.ضوئية،.وهو.بعيد.كل.
البعد.أن.يؤثر.علينا..وعادة.خيلف.الثقب.األس�ود.أشعة.سينية.
تظل.عالقة.يف.الكون.لعقود.من.الزمن.متكننا.من.مراقبة.الثقوب.

السوداء.والتنبؤ.بوجودها.
وأخريًا.ورغم.تطور.العلم.اهلائل.مل.يس�تطع.اإلنسان.احتواء.
هذه.الظاهرة.بشيء.من.اليقني.مع.العلم.أن.النظرية.النسبية.أوجدهتا.
رياضيًا.وما.زال.العلماء.جيهلون.عنها.الكثري،.وما.زالت.حتتاج.إىل.
مزيد.من.الدراسة،.ورغم.ذلك.فهي.الظاهرة.األعنف.يف.السماء..

)*(.رئيس.مجعية.الفيزياء.جبامعة.وادي.النيل./.السودان.
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الوجه اآلخر للموت

للموت.يف.خميلتنا.وواقعنا.وثقافتنا.الشعبية.وجه.قبيح..

فهو.فراق.لألحبة،.وفيه.فناء.للجسد.بتغيبيه.يف.التراب،.

وفيه.انقط�اع.للعمل.وطي.لصفحات.احلياة..ولذلك.

يصحب.املوت.حزن.ويرافقه.أسى،.ويكون.من.بعده.حداد،.وتقام.أيام.
عزاء.خيفف.احلزن.فيها.إقبال.الناس.بالزيارة.والدعاء.للميت.

إن.امل�وت.يرتبط..لدى.كثري.من.الناس.بظاهر.ما.حيدث.جلس�د.

اإلنس�ان.وغياب.ما.وراء.ذلك..ذلك.أن.املشاهد.املحسوس.املقطوع.

به.هو.أن.اإلنس�ان.الذي.مات.يتغري؛.فاجلس�م.يفقد.احلياة.واحلركة.

والتفاعل.والقدرة،كل.ذلك.يزول.ويس�لب.منه.ويتحول.إىل.جثمان،.

أي.إىل.جس�د.هامد.جيثم.مكانه.وال.يتحرك.بنفسه،.مث.ما.يتبع.جثوم.

اجلس�د.من.مس�ارعة.إىل.دفنه.يف.القرب،.وما.يرتبط.به.الدفن.من.حتلل.

اجلسد.وتالش�يه..فهل.هذا.هو.املوت؟.هل.املوت.تالش.وفناء.وانتهاء.
ملن.كان.ملء.السمع.والبصر.والقلب؟

كثريا.ما.يتوقف.العقل.البشري.عند.هذا.املشهد.وال.يتابع.ما.وراءه،.

إما.عجزا.عن.اإلدراك.أو.تقصريا.يف.اس�تحضار.املش�هد.اخلفي.الذي.

جاءتنا.عنه.نصوص.صحيحة.يف.كتاب.اهلل..وسنة.رسوله..جتعلنا.

ن�رى.ما.ال.ت�راه.العني.من.حقيقة.املوت،.وما.يك�ون.مع.امليت.بعد.

أ.د. مأمون فريز جرار *

الغروب والموت

نغرُب -كالشمس- ومنوت،
ولكنَّ الرُّوَح ال متوت...

جباُل امَلوج، سفينَة ُنوٍح مل ُتغِرق...
نوحيًّا فْلتُكْن! وإالَّ أغرقْتَك املوجيُة، 

َمْت سفينَة جناتك، وَحطَّ
غرفُة ماء أو نفخُة ريح...

أتريد خالًصا من طوفان الدنيا؟!
فْين، إذن: َأْسِلْم مقاَد سفينتك لَربِّ السَّ

يء "ُكْن" فيكون... والقائِل للشَّ
* * *
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انفصال.الروح.عن.اجلسد.وانطالقها.إىل.أفق.ال.ندركه.بأعيننا.وال.
نسمع.ما.جيري.فيه.بآذاننا.

القرآن.الكرمي.مل.يتركنا.خليالنا.وال.لثقافتنا.الش�عبية...القرآن.

الكرمي.رس�م.لنا.خط.الوجود.منذ.بداية.اخللق.إىل.أن.يدخل.أهل.

اجلنِة.اجلنَة.وأهل.الناِر.الناَر،.مما.يقدم.نظرة.شاملة.ال.ظلمة.فيها،.بل.

هي.واضحة.ال.عوج.فيها.وال.ضباب.وال.جدران.وال.منعطفات..

ولذل�ك.حني.ننظر.إىل.املوت.بنور.القرآن.الكرمي.ويف.نور.اهلدي.

النبوي،.جنده.مرحلة.ضم�ن.مراحل.ممتدة.يف.رحلة.اخللود..فلئن.

ختلى.اإلنس�ان.عن.جسده.فإن.روحه.باقية،.ألن.الروح.تولد.عند.

املوت.والدة.جديدة..فكما.خرج.اإلنسان.من.رحم.أمه.من.قبل،.

خيرج.من.رحم.الدنيا،.ويتخلى.عن.مش�يمتها.إىل.كون.أرحب..

والبد.أن.نستحضر.عند.املوت.مشهدين.متالزمني:.مشهد.اجلسد.

الذي.خلق.من.التراب.وإىل.التراب.يعود:.﴿ِمْنَها.َخَلْقَناُكْم.َوِفيَها.

ُنِعيُدُكْم.َوِمْنَها.ُنْخِرُجُكْم.َتاَرًة.ُأْخَرى﴾)طه:55(،.ومش�هد.الروح.

اليت.حتررت.من.اجلس�د.وانطلقت.إىل.الربزخ.ومل.خترج.من.عامل.
وجود.إىل.عامل.فناء.

لقد.حدثنا.القرآن.الكرمي.عن.أحوال.املوتى،.فاملؤمنون.تتلقاهم.

املالئكة.يف.أحسن.حال:.﴿الَِّذيَن.َتَتَوفَّاُهُم.اْلَماَلِئَكُة.َطيِِّبنَي.َيُقوُلوَن.

َساَلٌم.َعَلْيُكُم.اْدُخُلوا.اْلَجنََّة.ِبَما.ُكْنُتْم.َتْعَمُلوَن﴾)النحل:32(..وحدثنا.

القرآن.الكرمي.عن.الش�هداء.وبّين.أهن�م.أحياء.عند.رهبم.يرزقون.

وأهنم.فرحون.مبا.نال�وه.من.املن�زلة.واألجر،.قال.اهلل.تعاىل.مبّينا.

.الَِّذيَن.ُقِتُلوا.ِفي.َس�بِيِل.اهلِل.َأْمَواًتا.َبْل.َأْحَياٌء. ذلك:.﴿َواَل.َتْحَسَبنَّ

ِعْنَد.َربِِّهْم.ُيْرَزُقوَن..َفِرِحنَي.ِبَما.آَتاُهُم.اهللُ.ِمْن.َفْضِلِه.َوَيْسَتْبِشُروَن.

ِبالَِّذيَن.َل�ْم.َيْلَحُقوا.ِبِهْم.ِمْن.َخْلِفِهْم.َأالَّ.َخ�ْوٌف.َعَلْيِهْم.َواَل.ُهْم.
َيْحَزُنوَن﴾)آل.عمران:170-169(.

وبّين.الرسول.عليه.وآله.الصالة.والسالم،.أن.أرواح.الشهداء.

يف.حواصل.طري.خضر،.تأكل.من.مثار.اجلنة.وتش�رب.من.أهنارها.

وت�أوي.إىل.قناديل.معلق�ة.بالع�رش،.وأرواح.املؤمنني.من.غري.

الشهداء.طيور.خضر.تأكل.من.مثرات.اجلنة.وتشرب.من.أهنارها،.

فلي�س.املوت.فناء..وأس�تذكر.هنا.كلمة.رائع�ة.قاهلا.أبو.حازم.

األعرج،.التابعي.اجلليل.لسليمان.بن.عبد.امللك.حني.سأله:.ما.لنا.

نكره.املوت.وحن�ب.احلياة؟.فقال:.ألنكم.عّمرمت.دنياكم.وخربتم.
آخرتكم،.فأنتم.تكرهون.االنتقال.من.العمران.إىل.اخلراب.

وسأله.س�ليمان:.كيف.القدوم.على.اهلل؟.فأجاب.أبو.حازم:.

أما.املؤم�ن.فكالغائب.يرجع.إىل.أهله،.وأما.الكافر.أو.الفاس�ق.
فكالعبد.اآلبق.يرجع.إىل.سيده.

ونستذكر.قول.رسول.اهلل..يف.وصف.الدنيا:."الدنيا.سجن.

املؤمن.وجنة.الكافر".)رواه.مسلم(...فاملؤمن.حني.خيرج.منها،.حاله.حال.
من.خيرج.من.السجن،.فهل.يكون.السجني.حزينًا.لفراق.سجنه؟
ورحم.اهلل.بديع.الزمان.س�عيد.النورسي.الذي.ضرب.لنا.مثاًل.
للموت.يف."الكلمات"،.مستمدا.من.بيئة.الريف.واملدينة.بقوله:

"ه�ب.أنه.يف.هذه.القرية.)ب�ارال(.رجالن.اثنان،.أحدمها.قد.

رحل.تسعة.وتسعون.باملائة.من.أحبته.إىل.إسطنبول.وهم.يعيشون.

هناك.عيش�ة.طيبة.مجيلة،.ومل.يبق.منهم.هنا.سوى.شخص.واحد.

فق�ط.وهو.أيضًا.يف.طريقه.إىل.االلتحاق.هبم..لذا.فإن.هذا.الرجل.

مش�تاق.إىل.إسطنبول.أشد.االشتياق،.بل.يفكر.هبا.ويرغب.يف.أن.

يلتقي.األحباب.دائمًا..فلو.قيل.له.يف.أي.وقت.من.األوقات."هيا.
اذهب.إىل.هناك".فإنه.سيذهب.فرحًا.بامسًا..

أما.الرجل.الثاين.فقد.رحل.من.احبته.تس�عة.وتسعون.باملائة،.

ويظ�ن.أن.بعضهم.فين،.ومنهم.َمن.ان�زوى.يف.أماكن.ال.ترى..

فهلكوا.وتفرقوا.حسب.ظنه..فهذا.الرجل.املسكني.ذو.داء.عضال.

يبحث.عن.أنيس.وعن.س�لوان.حى.عند.سائح.واحد،.بداًل.من.
أولئك.مجيعًا،.ويريد.أن.يغطي.به.على.أمل.الفراق.الشديد".

وقال.رمح�ه.اهلل.يف."اللمعات".مبّينا.ما.وصل.إليه.من.موقف.
من.املوت.بعد.التفكر.والتدبر.يف.نور.القرآن:

"فنظرت.أول.ما.نظرت.إىل.ذلك.الوجه.الذي.ُيرعب.اجلميع.

وُيتوهم.أنه.خميف.جدًا.وهو.وجه."املوت"،.فوجدت.بنور.القرآن.

الكرمي.أن.الوجه.احلقيقي.للموت.بالنس�بة.للمؤمن.صبوح.منور،.

على.الرغم.من.أن.حجابه.مظلم.والستر.الذي.خيفيه.يكتنفه.السواد.

القبيح.املرعب..وق�د.أثبتنا.وأوضحنا.هذه.احلقيقة.بصورة.قاطعة.

يف.كثري.من.الرس�ائل،.وخباصة.يف."الكلم�ة.الثامنة".و"املكتوب.

العش�رين".من.أن.املوت.ليس.إعدامًا.هنائيًا،.وال.هو.فراقًا.أبديًا،.

وإمنا.مقدمة.ومتهيد.للحياة.األبدي�ة.وبداية.هلا..وهو.إهناء.ألعباء.

مهم�ة.احلياة.ووظائفها.ورخصة.منها.وراحة.وإعفاء،.وهو.تبديل.

مكان.مبكان،.وهو.وصال.ولقاء.مع.قافلة.األحباب.الذين.ارحتلوا.

إىل.عامل.الربزخ...وهكذا،.مبثل.هذه.احلقائق.شاهدت.وجه.املوت.

املليح.الصب�وح..فال.غرو.مل.أنظر.إليه.خائفًا.وجاًل،.وإمنا.نظرت.
إليه.بشيء.من.االشتياق".

هكذا.ينظر.املؤمن.إىل.املوت،.وعلى.عكس.هذا.احلال.سيكون.

م�ن.ال.يؤمن.باهلل.واليوم.اآلخر،.ويرى.املوت.جدارًا.وس�دًا.ال.

يعرف.ما.وراءه..فإنه.سيعيش.يف.لوعة.وحسرة.وحزن.ال.ينقضي..
فشتان.بني.املؤمن.وغري.املؤمن.يف.النظرة.إىل.املوت..

)*(..كاتب.وأديب.أردين.
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االضطرابات.النفس�ية.هي.احنراٌف.يف.س�لوك.

اإلنسان.وتصرفاته.يؤدي.به.إىل.الضعف.والقلق.

والصراع.النفس�ي،.ويصبح.عاجزًا.عن.ممارسة.
حياته.بصورة.سوية.

وأنواع.االضطرابات.كثرية،.من.أش�هرها.القلق.واالكتئاب.
والوسواس.القهري.وتوهم.املرض.واخلوف.)الرهاب(.واألرق.

وال.يزال.علماء.الطب.النفسي.جياهدون.ملعرفة.األسباب.احلقيقية.

وراء.هذه.االضطرابات.اليت.أصبحت.من.أبرز.ظواهر.هذا.العصر..

وتش�ري.اإلحصائيات.اليت.أجريت.يف.عدد.من.العواصم.العاملية،.

إىل.وج�ود.أعداد.هائلة.من.املرضى.الذين.يعانون.من.اضطرابات.

نفسية،.وقدرت.أعدادهم.يف.الواليات.املتحدة.قبل.نصف.قرن.مبا.

ال.يقل.عن.عش�رة.ماليني.شخص..ورغم.كل.ذلك.يقف.علماء.

الطب.النفس�ي.-حى.اآلن-.عاجزين.عن.الوصول.إىل.األسباب.

احلقيقية.وراء.هذه.االضطرابات..فكل.ما.توصلوا.إليه.ال.يعدو.أن.
يكون.من.قبيل.النظريات.اليت.وجدت.هلا.يف.الواقع.بعض.الدعم.
ويعتذرون.عن.تأخرهم.يف.الوصول.إىل.احلقيقية.بأن.املعلومات.

بين نظريات الطب النفسي وحقائق القرآن الكريم

د. أمحد حممد شعبان *

علم النفس
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عنها.ال.تزال.ش�حيحة.نظرًا.لتعقد.الظاهرة.النفسية،.وقدرة.
املصاب.هبا.على.املقاومة.والتعمية.

وإذا.كان.ه�ذا.العذر.قد.يبدو.مقبواًل.من.أولئك.الغربيني.

الذين.أقصوا.الوحي.من.مصادر.املعرفة.وقصروها.على.الواقع.

املش�اهد.فقط.من.خالل.التجريب،.فالباحث.املس�لم.غري.

معذور.البت�ة،.ألنه.مل.يقع.يف.املعاناة.ال�يت.وقعوا.فيها.واليت.

فرضها.الصراع.بني.املنه�ج.التجريب�ي.ودينهم..فقد.أثبتت.

الدراسات.وبشكل.ال.يدع.جمااًل.للشك،.التوافق.التام.بني.ما.

ثبت.من.احلقائق.العلمية.عن.طريق.املنهج.التجريب�ي.وبني.ما.
ثبت.عن.طريق.القرآن.الكرمي.

وأبرز.األسباب.اليت.استأنسوا.هبا.حى.اآلن.أربعة.هي:
أ- العوامل املتصلة بالتنش�ئة األَسرية:.ويعربون.عنها.
أحيانا.باخلربات.املؤملة.زمن.الطفولة.الباكرة،.كحرمان.الطفل.
من.احلب.والتفاهم.والقبول،.وعدم.محايته.من.رفقاء.الس�وء.
أو.من.اخلربات.السلوكية.الضارة.أو.من.املعارف.املعوقة.للنمو.

األخالقي.السليم.
ب��- العوامل االقتصادي�ة واالجتماعية:.ويعرب.عنها.
أحيانا.باألم�ن.االقتصادي.واألمن.االجتماعي،.كالتعطل.عن.
العمل.أو.االنتماء.إىل.طبقة.اقتصادية.متدنية.يف.جمتمع.الفوارق.
االقتصادية.أو.الشعور.بالضعة.االجتماعية.أو.ضعف.السند.يف.

جمتمٍع.معياُر.الترقي.فيه.الواسطُة.واملعارف.والعائلة.
ج��- العوامل النفس�ية:.وخيتلف�ون.يف.التعبري.عنها.
تبعا.للمدارس.املتنوعة.اليت.ظه�رت.يف.هذا.العلم..فقد.اهتم.
التحليليون.النفسيون.بالصراعات.النفسية.الالشعورية،.وزعموا.
أهنا.ناجتة.عن.دفعات.غريزية.أو.عن.مكبوتات.باحثة.عن.اللذة.
دومنا.أي.قيد.أو.عن.صولة.القيم.املغالية.اليت.حتاول.-حس�ب.
زعمهم-.أن.تسلخ.الفرد.عن.واقعه.وتغربه.عن.هذا.الواقع.

وذه�ب.أصحاب.املدرس�ة.الس�لوكية.إىل.أن.الصراع.

النفس�ي.الناتج.عن.مواقف.االختيار.اليت.يفشل.فيها.الفرد.يف.

اخت�اذ.القرار،.واملعارف.اخلاطئة.اليت.حيصل.عليها،.والوجدان.

الس�لب�ي.حنو.ما.حييط.به.من.أح�داث،.تعترب.كلها.عوامل.
تساهم.يف.إحداث.االضطرابات.النفسية.

د- العوامل الوراثية:.وق�د.اعتمدوا.يف.تأكيدهم.لدور.

الوراثة.يف.إصابة.اإلنس�ان.باالضطراب.النفسي.على.النتائج.

ال�يت.توصلوا.إليها.عندما.وجدوا.أن.نس�بة.اإلصابة.بالفصام.

عن�د.التوائم.احلقيقية.أكثر.منها.عند.التوائم.الكاذبة،.كما.أن.

احتمال.إصابة.االبن.بالتبين.من.أبيه.املصاب.أقل.وقوعا.منه.يف.
أبنائه.احلقيقيني.

هذه.هي.أهم.األسباب.اليت.تؤدي.إىل.اإلصابة.باالضطراب.

النفس�ي.عند.علماء.النفس،.وهي.ليست.على.درجة.واحدة.

من.التأثري.يف.اإلنسان،.بل.إهنم.اختلفوا.يف.مستويات.تأثريها،.
وتشكل.من.هذا.االختالف.ثالث.نظريات:

1- النظرية البيوفسيولوجية
وقد.اعترب.أصحاب.هذه.النظرية.أن.الوراثة.هي.السبب.األول.
واألخري.يف.إصابة.اإلنسان.باالضطرابات.النفسية.وقالوا:."إن.
الوراثة.هي.اليت.حتدد.خصائص.الش�خصية،.وحتدد.البيئة.اليت.
تنمو.فيها،.فارتقاء.اإلنس�ان.الس�وي.والشاذ.حمدد.من.قبل.
اجلينات"..وش�خصية.اإلنس�ان.عند.أصحاب.هذه.النظرية.
كالفيلم.الذي.مت.تصويره،.والبيئة.كاألمحاض.اليت.تستعمل.يف.
إظهار.ما.على.الفيلم،.وسلوكه.مرآة.ملا.طبع.يف.شخصيته.من.
خصائص.وراثية.مربجمة.يف.جينات�ه.قبل.أن.يولد..وهذا.يعين.

عندهم.أن.سلوك.املنحرف.رد.فعل.لتركيبه.البيولوجي.
غري.أن.النتائج.اليت.توصلوا.إليها.ال.تزال.مثار.شك.كبري،.
ألن.معظم.الفصاميني.ليس�وا.من.التوائم،.وليس.بني.أيدينا.ما.

يثبت.انتقال.الصفات.النفسية.من.خالل.اجلينات.
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2- النظرية البيو-اجتماعية
ويركز.أصحاهبا.على.دور.الوراثة.األكرب.يف.االحنرافات.النفسية،.
لكنهم.يعطون.للبيئة.دورا.يف.ذلك.فيقولون:."إن.اخللل.النفسي.
الوراثي.املنشأ.ال.يفعل.فعله.إال.إذا.هتيأت.له.ظروف.بيئية.ضاغطة".
وق�د.علق.الدكتور.كمال.إبراهيم.مرس�ي.على.النظريتني.
الس�ابقتني.بأهنما.باَلَغتا.يف.تضخي�م.دور.الوراثة.وهتميش.دور.
البيئة،.حى.أصبح.الس�لوك.اإلنساين.جربيا.مقدرا.يف.اجلينات،.

وسجل.عليهما.عددا.من.املالحظات.من.أمهها:
•.فش�لهما.يف.تفسري.االحنرافات.النفسية.اليت.ليس.هلا.سبب.

عضوي.
•.فشلهما.يف.تفسري.عدم.احنراف.كثري.من.األشخاص.الذين.

حيملون.شذوذا.فسيولوجيا.أو.خلال.بيولوجيا.

3- النظرية التفاعلية
ويرى.أصحاب.هذه.النظرية.أن.االستعدادات.النفسية.اليت.جتعل.
الشخص.مهيأ.لالحنرافات.النفس�ية.الظاهرة.تتكون.من.تفاعل.
املعطيات.الوراثية.املعيبة،.والظروف.البيئية.الضاغطة،.فال.الوراثة.
وحدها.كافية.لنموها،.وال.الظ�روف.البيئية.الضاغطة.وحدها.

كذلك،.بل.البد.من.تفاعل.كال.األمرين.معا.

القرآن يقتلع االضطراب النفسي
واملتأمل.يف.النظريات.املتقدمة.ي�درك.أهنا.تدخل.ضمن.اإلطار.
العام.للعلم.الذي.حث.القرآن.الكرمي.على.طلبه.والوصول.إليه.يف.
غري.ما.آية.من.كتاب.اهلل.،.بيد.أهنا.تبقى.ضمن.دائرة.احتمال.
اخلطأ.والصواب..وهذا.االحتمال.يقف.منه.القرآن.الكرمي.موقفا.
داعما.لبذل.مزيد.من.اجلهد.والدراسات.فيه.حى.يصل.إىل.درجة.

احلقيقة.العلمية.
ويستثىن.من.إطار.النظريات.اليت.يدعمها.القرآن.الكرمي.تلك.
اليت.بناها.أصحاهبا.-بقصد.أو.بغري.قصد-.على.أس�س.وقواعد.

تتناقض.مع.حقائق.القرآن.الثابتة.

ومن.هذه.النظريات،.النظرية.البيوفس�يولوجية.واليت.اعترب.

أصحاهبا.أن.الوراثة.هي.السبب.األول.واألخري.يف.إصابة.اإلنسان.

باالضطرابات.النفسية،.وبالتايل.فإن.سلوكه.املنحرف.ما.هو.إال.
رد.فعل.لتركيبه.البيولوجي.

فهذه.النظرية.تتصادم.مع.مسلمات.القرآن.الكرمي.يف.تأكيده.

على.منح.اإلنس�ان.جزءًا.من.احلرية.الختيار.اخلري.أو.الش�ر،.

الفس�اد.أو.الصالح،.اهلداية.أو.الض�الل...ومن.مث.طلب.منه.

الس�عي.إىل.سلوك.طريق.اهلداية.وتزكية.النفس،.ووعده.الثواب.

على.ذلك،.وهناه.عن.سلوك.طريق.الغواية.واتباع.هوى.النفس،.

..وأوعده.العق�اب.على.ذلك..قال.تع�اىل:.﴿َفَأمَّا.َمْن.َطَغى

.اْلَجِحيَم.ِهَي.اْلَم�أَْوى..َوَأمَّا.َمْن. ْنَيا..َفِإنَّ َوآَثَر.اْلَحَي�اَة.الدُّ

.اْلَجنََّة.ِهَي. َخاَف.َمَقاَم.َربِّ�ِه.َوَنَهى.النَّْفَس.َعِن.اْلَهَوى..َف�ِإنَّ

..اَها اْلَمْأَوى﴾)النازعات:37-41(،.وقال.تعاىل:.﴿َوَنْفٍس.َوَما.َسوَّ

اَها..َوَقْد.َخاَب. َفَأْلَهَمَه�ا.ُفُجوَرَها.َوَتْقَواَها..َقْد.َأْفَلَح.َمْن.َزكَّ
اَها﴾)الشمس:10-7(. َمْن.َدسَّ

ويف.مقابل.ما.توصل.إليه.الطب.النفسي.من.أسباب.حلدوث.

االضطرابات.النفس�ية،.جند.القرآن.الكرمي.يش�ري.إىل.السبب.

الرئيس.واألهم.يف.إصابة.اإلنسان.باالضطراب.النفسي،.أال.وهو.

اجلهل.باحلقيقة.املطلقة.هلذا.الوجود..وهذا.اجلهل.ناتج.عن.الكفر.
باهلل.والبعد.عن.الركون.إىل.جنابه.العظيم.

وقد.عرب.القرآن.الكرمي.عن.هذه.احلقيقة.بألفاظ.خمتلفة..تأمل.

على.سبيل.املثال.قوله.تعاىل:.﴿َواْصِبْر.َنْفَسَك.َمَع.الَِّذيَن.َيْدُعوَن.

. ﴾)الكهف:28(،.وقوله.سبحانه:.﴿اهللُ.َوِليُّ َربَُّهْم.ِباْلَغَداِة.َواْلَعِش�يِّ

ُلَماِت.إَِل�ى.النُّوِر.َوالَِّذيَن.َكَفُروا. الَِّذي�َن.آَمُنوا.ُيْخِرُجُهْم.ِمَن.الظُّ

ُلَماِت.ُأولَِئَك. اُغوُت.ُيْخِرُجوَنُهْم.ِمَن.النُّوِر.إَِلى.الظُّ َأْولَِياُؤُه�ُم.الطَّ

َأْصَحاُب.النَّاِر.ُهْم.ِفيَها.َخاِلُدوَن﴾)البقرة:257(،.بل.تأمل.معي.قوله.

تعاىل.وهو.يسرب.أغوار.النفوس.ليصف.لنا.حقيقة.املؤمن.باهلل.وما.

يتمت�ع.به.من.أنوار،.وحقيقة.الكاف�ر.به.وما.خييم.على.قلبه.من.

السنة.اخلامسة.-.العدد.)18(.2010 32



ظلمات.فيقول:.﴿َأَوَمْن.َكاَن.َمْيًتا.َفَأْحَيْيَناُه.َوَجَعْلَنا.َلُه.ُنوًرا.َيْمِشي.

ُلَماِت.لَْيَس.ِبَخاِرٍج.ِمْنَها.َكَذِلَك. ِبِه.ِفي.النَّاِس.َكَمْن.َمَثُل�ُه.ِفي.الظُّ

ُزيَِّن.لِْلَكاِفِريَن.َما.َكاُن�وا.َيْعَمُلوَن﴾)األنعام:122(..ومن.هنا.كانت.

حياة.القريبني.من.اهلل.مليئة.بالس�عادة.احلقيقة.مهما.اكتنفها.من.

مصاعب.أو.ظروف،.بينما.جند.أن.حياة.البعيدين.عنه.سبحانه.يف.

شقاء.وضنك.مهما.تيسر.هلا.من.املتع.وامللذات:.﴿َفَمِن.اتََّبَع.ُهَداَي.

.َلُه.َمِعيَشًة. .َواَل.َيْش�َقى..َوَمْن.َأْعَرَض.َعْن.ِذْكِري.َفِإنَّ َفاَل.َيِضلُّ
َضْنًكا﴾)طه:124-123(.

ولست.حباجة.ألن.ُأجِري.أية.إحصائية.أو.دراسة.حتليلية.ملعرفة.

مدى.انطباق.هذه.القاعدة.الكلية.على.الواقع،.ليس.من.مبدأ.إمياِني.

العميق.مبا.يقوله.القرآن.الكرمي.فحس�ب،.بل.مبا.أشاهده.وأعايشه.
وأعاينه.كل.يوم.من.الوقائع.القريبة.والبعيدة.وعلى.امتداد.العام.بأسره.

اإلميان جيلب الطمأنينة
ومن.هنا.يقول.س�يد.قطب.رمح�ه.اهلل:."واحلياة.املقطوعة.الصلة.
باهلل.ورمحته.الواسعة.ضنك.مهما.يكن.فيها.من.سعة.ومتاع...إنه.
ضنك.االنقطاع.عن.االتص�ال.باهلل.واالطمئنان.إىل.محاه،.ضنك.
احلرية.والقلق.والشك،.ضنك.احلرص.واحلذر؛.احلرص.على.ما.يف.
اليد.واحلذر.من.الفوت،.ضنك.اجلري.وراء.بارق.املطامع.واحلسرة.
على.كل.ما.يفوت،.وما.يش�عر.القلب.بطمأنينة.االستقرار.إال.يف.
رح�اب.اهلل،.وما.حيس.راحة.الثقة.إال.وهو.مستمس�ك.بالعروة.
الوثق�ى.اليت.ال.انفصام.هل�ا...إن.طمأنينة.اإلميان.تضاعف.احلياة.
طوال.وعرضا.وعمقا.وسعة،.واحلرمان.منه.شقوة.ال.تعدهلا.شقوة.

الفقر.واحلرمان".
يقول."كارل.يونج".أحد.املحللني.النفس�يني:."استشارين.يف.
خالل.األعوام.الثالثني.املاضية.أشخاص.من.خمتلف.شعوب.العامل.
املتحضرة..وعاجلت.مئات.كث�رية.من.املرضى،.فلم.أجد.مريضا.
واحدا.من.مرضاي.الذين.كانوا.يف.املنتصف.الثاين.من.عمرهم.-أي.
جاوزوا.سن.اخلامسة.والثالثني-.من.مل.تكن.مشكلته.يف.أساسها.

هي.افتقاره.إىل.وجهة.نظر.دينية.يف.احلياة..وأس�تطيع.أن.أقول.إن.

كل.واحد.منهم.قد.وقع.فريسة.املرض.ألنه.َفَقَد.ذلك.الشيء.الذي.

متنحه.األديان.القائمة.يف.كل.عصر.ألتباعها،.وإنه.مل.يتم.ش�فاء.
أحد.منهم.حقيقة.إال.بعد.أن.اس�تعاد.نظرت�ه.الدينية.يف.احلياة".
ومن.أراد.االطالع.على.ش�واهد.هذه.احلقيقة.فليقرأ.بتمعن.
تاريخ.املجتمع.اإلس�المي.األول.الذي.عاشه.النيب..وصحابته.
الكرام.رضوانه.اهلل.عليكم.أمجعني..فقد.سطرت.لنا.كتب.األحاديث.
النبوية.والس�رية.والتاريخ.أن.هذه.الثلة.من.الناس.قد.وصلت.يف.
عيشها.إىل.ذروة.االطمئنان.النفسي،.رغم.كل.األخطار.اليت.كانت.
حتدق.هبا،.والظروف.الصعبة.اليت.كانت.متر.عليها.من.جوع.وفقر.
وشدة...ومل.يس�طر.لنا.التاريخ.يف.مراحله.الطويلة.أن.مجاعة.من.
الناس.اس�تطاعت.من.فرط.االطمئنان.النفسي.أن.تنام.بني.صفي.
القتال.رغم.قلة.عددها.وعدهتا.وكثرة.عدوها.وشدته.سوى.هذه.

الثلة.اليت.مألت.قلوهبا.إميانا.باهلل.وحبا.له.واعتمادا.عليه.
والس�ؤال.الذي.يفرض.نفس�ه.يف.هناية.املط�اف.هو:.ملاذا.
أغفل.علماء.الطب.النفس�ي.هذه.احلقيقة.رغم.اعترافهم.الصريح.
بعدم.الوصول.حى.اآلن.إىل.األس�باب.احلقيقية.اليت.تكمن.وراء.

االضطرابات.اإلنسانية؟
واجلواب.يكمن.كما.أش�رنا.يف.بداي�ة.احلديث.يف.التصور.
املعريف.الذي.هو.مبثابة.العقيدة.اليت.يفس�ر.الباحث.أو.الطبيب.من.
خالهلا.الظاهرات.اليت.يدرسها،.ويشتق.منها.املسلمات.اليت.يستند.
إليها.يف.حبثه...وهذه.العقيدة.أو.هذا.التصور.-كما.قلنا-.إذا.كان.
صواب�ا.وّجه.الباحث.وجهة.صحيحة،.وإذا.كان.منحرفا.فالنتائج.

اليت.يقود.إليها.منحرفة.
واحلديث.عن.مكمن.االحن�راف.يف.هذا.التصور.يتلخص.يف.
إن�كار.الوحي.الصادق.الذي.أدى.إىل.حرمان.الفكر.الغريب.كثريا.

من.احلقائق.والعلوم.اليت.جاؤوا.هبا..

)*(.رئيس.قسم.البحوث.مبركز.حبوث.ودراسات.املدينة.املنورة./.السعودية.
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لقد.محلت.الدولة.العثمانية.منذ.أن.بزغ.فجرها.يف.القرن.الثالث.عشر،.مهوم.

األمة.اإلس�المية.بكل.فخر.واعتزاز،.وَس�َعت.بكل.ما.أوتيت.من.قوة.إىل.

رعاية.هذه.األمة.وتأمني.أمنها.وراحتها.وس�المتها.يف.كل.نواحي.احلياة..

كما.حرصت.كل.احلرص.على.نصرة.اإلسالم.ونشر.مبادئه.وقيمه.يف.أرجاء.املعمورة،.مث.رفِع.

رايت�ه.خفاقة.على.مجيع.األقاليم.والبلدان....وما.إن.نتجول.بني.صفحات.التاريخ.ونتفحص.

املعلومات.عن.حياة.سالطني.آل.عثمان،.حى.جند.معظمهم.دائمًا.يف.مقدمة.الصفوف.ميتطون.

أحصنتهم.ويقاتلون.يف.ميادين.احلرب.ببسالة.منقطعة.النظري..وعندما.مل.يقدروا.على.املشاركة.

يف.حرب.ما،.عّدوا.أنفس�هم.عدميي.احلظ.وفاضت.عيوهنم.بالدموع.وامتألت.قلوهبم.باحلزن.

واألسى...إهنم.نذروا.أنفسهم.لإلسالم،.واعتربوا.الدفاع.عن.اإلسالم.وقيمه.مسؤولية.عظمى.

البد.أن.تؤدى،.فساروا.قدمًا.أمام.األمة.بصدق.وإخالص.مقتدين.بنهج.رسوهلم..ومتبعني.
سنته.أفضل.اتباع.

تاريخ وحضارة

ضياء دمريال *
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ومما.جيدر.ذكره.أن.السالطني.العثمانيني.تربوا.وترعرعوا.منذ.

نعومة.أظفارهم.على.حب.الرسول..والتأسي.بسنته.الطاهرة...

نقش�وا.امسه..على.قلوهبم،.وأمضوا.معظم.حياهتم.على.ظهور.

اخليول.من.أجل.أن.تبس�ط.الرسالة.املحمدية.أجنحتها.وحتلق.يف.

مساء.البش�رية،.ولكي.يش�ع.نوره..يف.العامل.كافة..هذا.احلب.

الذي.جرى.يف.أرواحه�م.وتغلغل.يف.أعماقهم،.حّوهلم.إىل.أناس.

حيترمون.كل.شيء.خيص.الرس�ول...ونتيجة.هلذا.احلب.نشأ.

عندهم.مظهر.من.مظاهر.اجلهاد.الروحي،.فس�عوا.جاهدين.إىل.

فتح.القلوب.أواًل.مث.إىل.فتح.الق�الع.واألراضي،.بغية.أن.ينثروا.

-كما.أمرهم.دينهم.احلنيف-.بذور.القيم.واملبادئ.اليت.تنبثق.منها.

احلضارة.اإلنسانية.وينبت.منها.منهج.احلياة.واألخالق.املبنية.على.
احلب.والتسامح.والكرامة.

احتل.الرس�ول..يف.أفئدة.هؤالء.الناس.الطيبني.مكانا.رفيعًا.

خاص�ًا،.فأصبح.امسه..يتردد.على.ألس�نتهم.يف.كل.حلظة؛.يف.

حياهتم.اليومية،.وأش�عارهم.املدحية،.وأذكارهم.الش�خصية...

كما.أن.هذه.املدائح.الشريفة.اليت.نقشوها.على.صفحات.التاريخ.

بأقالمهم.النرية.ال.زالت.لس�ان.عشاق.الرس�ول..وترمجان.

مشاعرهم.حى.يومنا.هذا...ونورد.فيما.يلي.بعض.األمثلة.الواقعية.
عن.أولئك.األفذاذ.وعن.حياهتم.املثالية.اليت.عاشوها..

ظالل.حزن،.وس�كون.كئيب.قد.خيم.على.جنبات.الغرفة...

رجال.القصر.ملتفون.حول.سرير.السلطان.وهو.يرقد.على.فراش.

املوت...الكل.من.حوله.يترقب.حركة.شفتيه...فتح.السلطان.مراد.
الثاين.عينيه.ليلمح.وزيره،.قال.بصوت.خافت:

-.اقرأ.يا.إسحاق،.اقرأ.وصيتنا!
فبدأ.إسحاق.باشا.يقرأ.الوصية.بصوت.عال:

"بس�م.اهلل.الرمحن.الرحيم،.احلم�د.هلل.رب.العاملني.والصالة.

والسالم.على.س�يدنا.حممد.وعلى.آله.وصحبه.أمجعني..توكلت.

على.اهلل.رب.العرش.العظيم..كل.نفس.ذائقة.املوت..فال.تغرّنكم.

احلي�اة.الدنيا.وال.يغرّنكم.باهلل.الَغ�رور...أما.بعد؛.أوصيكم.بأن.

توزعوا.ثل�ث.أمالكي.يف.والية."صاروه�ان"؛.على.أن.يكون.

3500.قطعة.ذهبية.منها.إىل.فقراء.مكة.املكرمة،.و3500.قطعة.

ذهبية.إىل.فق�راء.املدينة.املنورة..ووزعوا.500.قطعة.أخرى.على.

الذين.يكثرون.من.تالوة.القرآن.الكرمي.من.أهايل.مكة.املكرمة.يف.

حرم.بيت.اهلل.مث.يرددون.كلمة.التوحيد."ال.إله.إال.اهلل".70.ألف.

مرة.ويهدون.ثواهبا.للموصي،.وأوصيكم.أن.توزعوا.2500.قطعة.

ذهبي�ة.من.أمالكي.هذه،.على.الذي�ن.يكثرون.من.تالوة.القرآن.

الكرمي.مث.يرددون.كلمة.التوحيد."ال.إله.إال.اهلل".70.ألف.مرة.يف.
قبة.الصخرة.بساحة.املسجد.األقصى".

وإذا.م�ا.أمعنا.النظ�ر.يف.هذه.الوصية.ن�رى.بوضوح.حب.

الس�لطان.مراد.الثاين.هلل..ولرس�وله...ألن.أراضي.احلجاز.

)مك�ة.املكرمة-املدينة.املنورة(.والقدس.)املس�جد.األقصى(.يف.

تلك.اآلونة.مل.تكن.يف.ح�وزة.الدولة.العثمانية.بعُد..وما.هذا.إال.

تعبري.عن.احلب.الذي.س�كن.بني.ثناي�اه.وأترع.قلبه..فهو.حلرمة.

األقدام.املباركة.اليت.ملست.تربة.تلك.األراضي،.وحلرمة.أهايل.تلك.
املنطقة،.أبدى.هذا.السخاء.وجاء.هبذا.العطاء.

العام.1453....القائد.فًى.يف.ريعان.ش�بابه.يقود.جيشه.يف.

ملحمة.فتح.إس�طنبول.ونشر.اإلس�الم...وهو.صاحب.بشارة.

الرس�ول....نصب.خباءه.أمام.أسوار.إسطنبول.ليفتحها.بإذن.

ربه.يف.فجر.يوم.اجلمعة...خيرج.القائد.العظيم.يف.إحدى.الليايل.إىل.

شيخه."أْق.مشس.الدين".ويبدي.رغبته.يف.العثور.على.قرب.الصحايب.

اجلليل.أيب.أيوب.األنصاري..الذي.قام.باس�تضافة.الرس�ول.

.يف.بيته.عقب.اهلجرة.النبوي�ة....وكان.أبو.أيوب.األنصاري.

منمنمة للسلطان سليمان القانوين
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قد.خرج.مع.جيش.املسلمني.

لفت�ح.إس�طنبول.يف.عهد.

حتت. واستش�هد. األمويني.

"أْق. فيخ�رج. أس�وارها..

السلطان. برفقة. الدين". مشس.

من.اخليمة..ويصال.إىل.س�احل.

القرن.الذهب�ي،.وهناك.يشري.الشيخ.

إىل.مكان.قريب.من.األس�وار.ويقول:."ها.هن�ا.القرب.يا.جاللة.

الس�لطان"..فيأمر.الس�لطان.حممد.الفاتح.بإنشاء.جامع.وضريح.

يف.هذا.املكان.على.الفور..وبع�د.الفتح.يبىن.اجلامع.والضريح...

نصل.من.هذه.القصة.إىل.نتيجة.أن.السالطني.العثمانيني.أبدوا.حبا.

مجًا.ليس.للرسول..فحسب،.بل.ألصحابه.الذين.محلوا.رائحته.
العطرة.ورائحة.بلدته.الطاهرة.أيضًا.

ولقد.وّرث.الس�لطان.حممد.الفاتح.هذه.املحبة.البنه.السلطان.

بيازيد.الثاين.أيضًا....يقوم.الس�لطان.بيازيد.خان.بزيارة.صديقه.

الذي.حيبه.يف.اهلل."بابا.يوس�ف".لتوديعه.قب�ل.ذهابه.إىل.احلج،.

يس�ّلمه.كمية.من.الذهب.ويقول:."هذا.ما.رزقين.اهلل.به.من.عرق.

جبي�ين..ولقد.ادخرته.من.أجل.صيان�ة.قناديل.الروضة.املطهرة..

عندما.تقف.يف.حضرة.الرسول..أريد.منك.أن.تقول:.يا.رسول.

اهلل،.خادمك.الفقري."بيازيد".يقرئك.الس�الم.ويقول.لك:.إنه.قد.

أرسل.هذه.القطع.من.الذهب.لشراء.زيت.قناديل.الروضة،.فاقبلها.
منه..".

ويف.عهد.السلطان.س�ليم.األول.نرى.أن.هذا.احلب.النبوي.

يكتس�ب.ُبعدًا.آخر؛.حيث.تنضم.أراضي.احلجاز.يف.عهده.إىل.
الدولة.العثمانية.ويتوحد.العامل.اإلسالمي.حتت.راية.واحدة.

وس�رعان.ما.يذيع.صيت.السلطان.سليم.يف.العامل.اإلسالمي،.

ويبدأ.اخلطباء.يف.املساجد.يقرأون.اخلطب.بامسه.مستخدمني.لقب.

"حاكم.احلرمني"..إال.أن.الس�لطان.سليم.مل.يكن.راضيًا.عن.هذا.

اللقب.أبدًا..ويف.يوم.من.األيام.وهو.يصلي.صالة.اجلمعة.يف.اجلامع.

الكبري.حبلب،.يس�مع.هذه.اللفظة.م�ن.خطبيب.اجلامع،.فيهب.

مسرعا.ويقول:."ال.ال،.لسُت.حاكمًا.للحرمني،.بل.خادمًا.هلما"،.

فيعّدل.اخلطيب.كالمه.كما.أشار.به.السلطان..وبعد.الصالة.يقوم.

السلطان.بتقدمي.قفطانه.هدية.إىل.اخلطيب.وشكرًا.له..فبهذا.يشهد.له.
..التاريخ.مرة.أخرى.احترامه.وحبه.العميق.جتاه.سيدنا.رسول.اهلل
واجلدير.بالذكر.أنه.كان.من.بني.سالطني.آل.عثمان.َمن.رأى.

...يف.املنام..وباألوامر.واإلشارات.اليت.تلّقاها.منه..الرس�ول

متّكن.من.فتح.بالد.عديدة.بإذن.اهلل...والدليل.على.ذلك.رؤية.

الس�لطان.س�ليمان.القانوين،.إذ.رأى.الرسول..يقول.له:."إذا.

ما.فتحت.ق�الع.بلغراد.ورودوس.وبغداد،.فقم.بإعمار.مدينيت"..

فسرعان.ما.يأمر.السلطان.بإعمار.أراضي.احلرمني.ووضع.مشاريع.

اإلس�كان.هلا..حى.إنه.ترك.وصية.يطلب.فيها.أن.ُينشأ.من.ثروته.

اخلاصة.وقٌف.خريي.يليب.حاجة.املي�اه.حلجاج.بيت.اهلل.احلرام..

وبعد.وفاته.قامت.ابنته."مهرماه.سلطان".بتحقيق.وصيته.وأمرت.

جبلب.مياه.عني.زبيدة.من.عرفات.إىل.مكة.املكرمة..وقد.نرى.هذا.

القائد.العظيم.الذي.وقف.العامل.كله.إجالال.واحتراما.له،.يتوجه.يف.
إسطنبول.حنو.القبلة.ويناجي.بلسان.احلب.رسول.اهلل..منشدًا:

يا حبيب اهلل يا ضياء العاملني
ببابك العايل وقف العاشقون
فإن داء لساين بذكرك يشفى

فؤادي املكروب بك يفرح
وقلب�ي اجملروح أنت ضماده

ومل.ُتنِقص.األيام.من.حبر.عش�قهم.للرسول..مثقال.ذرة،.

بل.تضاعف.وتضاعف.حى.حتول.إىل.حميط.ال.حد.له.وال.قرار...

السلطان.أمحد.األول،.يصعد.العرش.يف.وقت.حرج،.حيث.تسود.

االضطرابات.وتنتشر.الفوضى.يف.معظم.األراضي.العثمانية..إال.أن.

هذا.السلطان.الشاب.املهموم.كان.مفعما.بالروح.املعنوية.العالية..

فراح.يبحث.عن.الدواء.يف.عص�ره.الذي.يعيش.فيه.ولكن.دون.

جدوى،.فيقرر.يف.هناية.املطاف.أن.يرجع.إىل.املاضي.ويبحث.عن.

غرضه.هناك...فيخرج.يف.إحدى.الليايل.خفية.إىل.جناح.األمانات.

املقدسة.بقصر.طوب.قايب....ميسك.نعل.الرسول..ويضمه.إىل.
صدره.مث.يقول.حبرقة.قلب:

ليتين أمحل نعلك الشريف دائمًا على رأسي كالتاج
يا صاحب النعل الكرمي، يا وردة حديقة األنبياء

ليتين أمسح وجهي دائمًا على أثر قدمك يا وردة الورود..
ومنذ.ذلك.الوقت.أخذ.السلطان.أمحد.األول.حيمل.صورة.ألثر.
القدم.النبوي.الشريف.داخل.قفطانه..ونراه.يف.موضع.آخر،.حيترق.

بلهيب.العشق.النبوي.هذا.ويقول:
فما عاد الفؤاد يتحمل فراقك

وما عاد اللسان يتحرك بسواك
غدا حب�ي عشقًا

من
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فأبكاين أنا الفقري، حىت نفدت دموع قلب�ي
. وما بقيت فيه دمعة، كمثل يعقوب

وكان.الس�لطان.عبد.العزيز.أيضًا.من.عشاق.النيب...ففي.إحدى.األيام.وصلت.رسالة.

إىل.القصر.من.املدينة.املنورة،.وكان.الس�لطان.يف.تلك.اللحظة.مصابًا.مبرض.شديد.أقعده.يف.

الفراش..فتردد.رجال.الدولة.بادئ.األمر.يف.تقدمي.الرس�الة.إىل.الس�لطان.عبد.العزيز.بسبب.

مرضه.هذا،.ولكنهم.كانوا.يعرفون.يف.الوقت.نفسه،.مدى.حساسيته.جتاه.املدينة.املنورة.وحبه.

هل�ا،.فاضط�روا.إىل.تقدميها.له.يف.هناية.األمر..وعندما.اقترب.الوزيز.منه.وأخربه.أن.رس�الة.

وصلت.من.املدينة.املنورة،.ملعت.عينا.السلطان.وطلب.من.الوزير.أال.يبدأ.بالقراءة.حى.يأمره.

بذلك،.مث.قال.ملن.حوله:."ارفعوين...فال.ميكن.أن.أمسع.رسالة.وصلت.من.األراضي.املقدسة.

وأنا.نائم"..واستمع.إىل.ما.يف.الرسالة.واقفا.على.رجليه.رغم.وطأة.املرض...ومما.جيدر.ذكره.

هنا،.أن.السلطان.عبد.العزيز.كان.ال.يتناول.أي.ملف.أو.أوراق.قادمة.من.املدينة.املنورة.دون.

أن.جيدد.الوضوء..ألن.هذه.األوراق.بالنسبة.له.حتمل.غبار.بلدة.الرسول..ورائحته.العطرة..
لذا.كان.يقبلها.أواًل.مث.يضعها.على.جبينه.مث.يشمها.حبرارة.مث.يفتحها.ليقرأها.

توىل.الس�لطان.عبد.احلميد.الثاين.اخلالفة.يف.وقت.كانت.فيه.الدولة.العثمانية.يف.منتهى.

الس�وء.واالضطراب،.س�واء.يف.األوضاع.الداخلية.أو.اخلارجية...ويف.وسط.هذه.التيارات.

واألمواج.املتالطمة.تقلد.الس�لطان.عبد.احلميد.احلكم،.وبدأ.يف.العمل.بكل.ما.أويت.من.قوة.

ليوحد.املس�لمني.من.جديد.حتت.راية.اإلس�الم..فقام.يف.عهده.بتنفيذ.مشاريع.مهمة.غاية.

األمهية،.منها.إنش�اء.خط.حديد.احلجاز.الذي.امتد.من.إسطنبول.إىل.املدينة.املنورة..وكانت.

الغاية.العظيمة.يف.ذلك،.الدفاع.عن.األراضي.املقدس�ة.م�ن.هجمات.العدو.مث.تأمني.راحة.
احلجاج.خالل.رحلتهم.إىل.احلرمني.الشريفني.

ومما.نريد.لفت.األنظار.إليه.يف.هذا.الصدد.أنه،.قد.جرى.إنش�اء.اخلط.الواقع.بني.مدائن.

صاحل.واملدينة.املنورة.كله.بأيدي.املهندسني.والعمال.املسلمني.فقط،.ألن.هذا.اجلزء.كان.داخل.

حدود.منطقة.احلرم..وعندما.وصل.اخلط.إىل.املدينة.املنورة.يف.31.أغسطس.من.عام.1908،.

أمر.الس�لطان.عبد.احلميد.الثاين.بأن.ُيَمّد.اللباد.على.اخلط.يف.آخر.ثالثني.كيلومترًا.منه؛.كما.

أن.مقط�ورة.القطار.كانت.عند.وصوهلا.إىل.املدينة.املنورة.ختفض.من.س�رعتها.وتقترب.من.

رصيف.املحطة.ببطء.حى.ال.تزعج.الرس�ول...مث.ين�زل.الركاب.من.القطار.ماشني.على.

أطراف.أقدامهم.بتأدب.واحترام....أما.اللباد.املمدود.على.سكة.احلديد.فيتم.غسله.مباء.الورد.
خالل.كل.يوم.يف.ساعات.معينة..وذلك.احترامًا.لتلك.األراضي.املباركة.وتقديسًا.هلا.

لقد.محل.س�الطني.بين.عثمان.من.أوهلم.إىل.آخرهم،.مش�اعر.عذبة.وحبًا.فياضًا.وهلفة.

شديدة.إىل.احلبيب.املصطفى..وإىل.القرب.منه..ولعل.أهم.مرياث.تركوه.لنا.هو.هذا.احلب.
النقي.الصايف..

)*(.كاتب.وباحث.تركي..الترمجة.عن.التركية:.نور.الدين.صواش.
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عزيزي.عب�د.اهلل...أري�د.أن.أحتدث.

العضلي.الذي. أنا.جهازك. معك.قلياًل...

تتحرك.به.وتصول.أىن.شئت..كما.تعلم.

إن.الصخور.تتميز.بالصالبة،.وكذلك.األش�جار.كائنات.

حية.وصلبة.يف.الوقت.نفس�ه،.ولكنه�ا.غري.قادرة.على.

التحرك،.مغروسة.يف.األرض.ال.هتتز.وال.تتحرك،.ألهنا.ال.

متلك.جهاًزا.ميّكنها.م�ن.احلركة..أما.أنت.فيا.عبد.اهلل...

فقد.ُخلقَت.يف.أحس�ن.تقومي،.وتستطيع.التحرك.كيفما.

ش�ئت..وإن.كانت.احليوانات.كلها.قادرة.على.التحرِك.

-بدرجات.خمتلفة-.بواسطة.أنس�جتها.العضلية،.فاعلم.

أنك.مل.ختلق.لتكون.كاحليوانات.تس�عى.وترعى.لتلب�ي.

رغباهتا.وش�هواهتا.فحسب.دون.أي.إدراك.ووعي،.أو.مل.

ُتخلق.لتكون.كالش�جر.مغروسًا.يف.األرض.عاجزًا.عن.

التح�رك.والتنقل،.إمنا.جعل�ك.اهلل.خليفة.له.يف.األرض،.

تس�يح.فيها.ومتش�ي.يف.مناكبها،.خلق�ك.اهلل.لتتعلم.

وتكش�ف.عن.املكنونات.واملخبوءات.يف.هذا.الوجود،.

ولتنثر.ب�ذور.القيم.الفاضلة.وتقي�م.احلضارات.العريقة..

ولكن.م�ن.أجل.أن.تؤدي.مهمتك.هذه.حبق،.البد.-قبل.

كل.ش�يء-.أن.متلك.احلرية.يف.تغيري.أوضاعك.وتبديل.

أماكن�ك،.أي.البد.من.أن.متلك.ق�درة.للتحرك.كيفما.

ش�ئت..وهلذا.جعلين.اهلل.لك.جه�اًزا.كاماًل.يتّكون.من.
ماليني.اخلاليا.ومئات.العضالت،.ووضعين.خلدمتك.فقط.
ومن.أهم.خاصّيايت،.هي.امتالكي.اخلاليا.اليت.تتحرك.
باستهالك.السكريات.-كمحرك.السيارة.متاما.الذي.يعمل.
حبرق.البن�زين-.ولدّي.ألياف.عضلية.قادرة.على.االنقباض.
واالنبساط.داخل.خالياها،.وهي.متنح.هذه.اخلاليا.القدرة.

علوم
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الجهاز العضلي يتكلم
أ.د. عرفان يلماز *
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على.القصر.واالس�تطالة.اليت.منهما.تتولد.قوة.الس�حب..

ونتيجة.هلذه.القوة.أمتّك�ن.من.حتريك.العظام.اليت.أتصل.هبا.

أو.من.حتريك.عضو.جس�م.آخر.وأحدُث.بذلك.تغيريات.

ميكانيكية..واعلم.عزيزي.عبد.اهلل،.أن.عظام.جسدك.وسائر.

أعضائ�ك.-عدا.قلبك-.ال.متلك.ق�درة.التحرك.من.تلقاء.

نفس�ها،.بل.تستجيب.لتوجيهات.عضاليت.فقط..وقد.تعين.

العضلة؛.العضو.والنس�يج.معا..ولكوين.نسيًجا.عضليًّا.أقوم.

باملحافظة.على.خاصية.االنقباض.على.مس�توى.األعضاء.

واألجهزة،.ولكوين.ُخلقُت.يف.كل.أطراف.اجلس�م،.فقد.مت.

تكويين.من.عدد.كبري.م�ن.احلزم.اليت.حتتوي.على.األلياف.

العضلية.الطويل�ة.الرفيعة..وحى.تفهمين.بش�كل.أفضل،.

سأش�رح.لك.بْنية.العضلة.وتركيبها.بطريقة.بسيطة...لنعترب.

بكرة.اخليط.الرفيع.هي.اخللية.العضلية،.مث.لنجمع.عددا.كبرًيا.

من.خيوط.هذه.البكرة.ونصنع.منها."فتلة".واحدة.رفيعة،.مث.

لنجمع.عدًدا.من.هذه.الفتل.ونصنع.منها.خيوًطا.نسيجية،.مث.

لنجعل.من.هذه.اخليوط.النسيجية.حباًل.غليًظا..واآلن.ميكنك.

أن.تتصور.ذلك.احلبل.الغليظ.كعضلة.من.عضالت.جسدك..

إن.ألي�ايف.العضلية.تتكون.من.خي�وط.بروتينية.-بداًل.من.

األلياف.القطنية.يف.بكرة.اخليط.الرفيع-.وهي.خيوط.األكتني.

الرفيعة.وخيوط.امليوسني.الغليظة،.ومها.اللذان.مينحان.الليفة.

العضلية.قدرة.االنقباض..وقد.اصطفْت.هذه.اخليوط.مقابل.

بعضها.البعض.كأس�نان.مشطني،.وعند.االنقباض.تن�زلق.

خيوط.األكتني.جتاه.خيوط.امليوسني،.ويتم.بذلك.االنقباض.

العضلي..ومن.مث.تظهر.عملية.االنقباض.واالنبس�اط،.متاًما.
مثلما.تتداخل.وتتباعد.أسنان.املشط.مع.أسنان.مشط.آخر.
عزيزي.عبد.اهلل...ش�رحُت.لك.خصائص.تلك.البنية.
العضلية.العظيمة.ويس�رُت.عليك.فهمه�ا،.فصّورهتا.لك.
باخلي�وط.واألحبال...ولكين.أس�ألك.اآلن،.هل.ميكن.أن.
تتش�كل.تلك.البنية.العظيمة.من.تلقاء.نفسها؟.وهل.ميكن.
أن.تتكون.صدفة؟.إن.أصغر.قطعة.من.القماش.مل.تكن.لوال.
ماكين�ة.تنتجها.ويد.صانع.تبدعها..فم�ا.بالك.إذن،.بكل.
عضلة.من.عضالت.جس�دك؛.تلك.اليت.تتألف.من.ماليني.
األلي�اف.العضلية.وحتيط.كل.عظمة.من.عظامك،.كما.أهنا.

تقيم.جس�دك.وتس�ويه...أتراها.تلك.األلياف.العضلية.قد.

ُنسجت.هبذا.التقدير.ومتوضعت.هبذه.احلكمة.حى.صارت.يف.
أحسن.تقومي.دون.صانع.يصنعها،.أم.تراها.قد.خلقت.عبًثا؟
خيتلف.ش�كل.وحجم.عضاليت.ال�يت.تتألف.من.احلزم.
املتكّونة.من.آالف.أليايف.العضلية،.حسب.موضعها.وحسب.
العظ�ام.اليت.تتصل.هبا.واملهام.املنوطة.هبا..فهناك."العضالت.
اهليكلية.احلمراء".اليت.تقوم.بتحريك.عظام.الساقني.والذراعني،.
وهي.عضالت.طويلة.مدببة.الطرفني.منتفخة.الوسط..وهناك.
أيضا."عضالت.ملس�اء".وهي.ال�يت.تربط.أعضاء.جذعك.
وعظامه،.وتكون.ذات.س�طح.أكثر.اتس�اًعا.واستدارة.
فأما.العضالت.احلمراء.فتوج�د.حول.اهليكل.العظمي.
وتتميز.بقوهتا.الشديدة.أيَّا.كان.شكلها.وحجمها،.كما.أهنا.
تعمل.حسب.طوعك.وحتت.قيادتك..فأنت.تستخدم.دائًما.
عضاليت."احلمراء.املخططة".يف.مش�يك.وجريك.وقيامك.
وقعودك..تتألف.هذه.العضالت.من.بنية.نسيجية."مغزلية"،.
ولذا.ُترى.حتت.امليكروس�كوب.عض�الت.خمططة،.وهي.

تشكل.القسم.األكرب.من.عضالت.جسدك.
وأم�ا.النوع.اآلخ�ر.فه�و."العضالت.امللس�اء".أو.
"العض�الت.الالإرادية"،.أي.العضالت.اليت.ال.تس�تجيب.
ألوامرك..إهن�ا.تتحرك.بب�طء،.وفت�رة.انقباضها.تكون.



طويل�ة.ودون.أي.تعب،.وإهنا.تبطن.ج�دران.قنواتك.اهلضمية.وش�رايينك.الدموية.

ومس�الكك.البولي�ة..إن.هذه.العضالت.يف.احلقيقة.ال.س�لطان.هلا.عليك.يف.ذهابك.

.هلا.وال.ش�اغل.غري. أو.إياب�ك،.ألهنا.ال.تعمل.حت�ت.قيادة.هيكلك.العظمي،.فال.همَّ

حرك�ة.أعضائك.الداخلية..وقلبك.أيضا.-رغم.اختالف.نس�يجه.العضلي.املخطط-.

من.األعض�اء.اليت.تعمل.خارج.إرادتك..لذا.عليك.أن.تعرف،.أن.املقصود.من.اجلهاز.
العضل�ي.هو.تلك.العضالت.املخططة.اليت.تؤدي.دوره�ا.يف.حركة.اهليكل.العظمي.
لقد.زّود.اهلل.جس�دك.بعديد.من.العظام.لتمنحه.اس�تقامته.واستواءه،.وجعل.بني.
العظام.مفاصل.لتمنحه.مزيًدا.من.احلركة.واالنس�يابية،.بيد.أن.هذه.املفاصل.تعجز.عن.
احلركة.مبفردها..فعلى.سبيل.املثال؛.مهما.بلغ.باب.أو.نافذة.من.اكتمال.الصنعة.وحسن.
التش�كيل،.فإنه.يعجز.عن.االنفتاح.أو.االنغالق.دون.قوة.دافعة.أو.ساحبة..هذا.األمر.
ينطبق.على.املفاصل.متاما،.إذ.ليس.بني.املفاصل.مفصل.يتحرك.دون.قوة.خارجية،.وعليه.
ف�إن.جهازك.العضلي.هو.الذي.ينتج.القوة.اليت.حت�رك.مفاصلك.وتوجهها..فهناك.يف.
نظام.احلركة.ح�وايل.)340(.عضلة..ومن.هذه.العضالت.ما.تؤدي.أكثر.من.مهمة...
وإذا.م�ا.أخذنا.هذا.اجلانب.بعني.االعتبار،.ندرك.أن.عضالت.اجلس�م.تنجز.)510(.
مهمة.خمتلفة..كما.أن.معظم.هذه.العضالت.حترك.العظام.واملفاصل،.وأما.بعضها.اآلخر.
فيمكن.أن.يؤدي.وظائف.خمتلفة.بعيدة.عن.العظام،.كعضالت.اجلبهة.والوجه.واجلفون.

وعضالت.البطن.
ولق�د.أصبح.من.املعتاد.تس�مية.العضلة.وفق.ما.تقوم.به.م�ن.مهام.داخل.اجلهاز.
العضلي،.فيطلق.مثال.اسم.الضامة.)Abductor(.على.العضلة.اليت.تقرب.جزًء.من.أعضاء.
اجلس�م.إىل.اجلزء.اآلخر.منه،.والباسطة.)Extensor(.على.العضلة.اليت.تسحب.جزًء.من.
.)Levator(.على.العضلة.اليت.تثين.جزًء.منه،.والرافعة.)Flexor(.اهليكل.العظمي،.والقابضة
على.العضلة.اليت.ترفع.جزًء.من.اهليكل.العظمي،.والكابة.)Pronator(.على.العضلة.اليت.
ُتدي�ر.إىل.الداخل.جزء.منه،.وال�دوارة.)Rotator(.على.العضلة.اليت.تلف.ذلك.اجلزء،.

واالستلقائية.)Supinator(.على.العضلة.اليت.تديره.إىل.اخلارج.
إن.أجزائي.العضلية.تتس�م.بالقوة.واملرونة،.وهي.م�ا.جتعلك.قادًرا.على.أداء.كل.
حركة.يتطلبها.جس�مك.براحة.ويس�ر..كما.أن.أجزائي.العضلية.تتميز.أيًضا.بقدرهتا.
عل�ى.تقوية.ذاهتا.إذا.ما.ارتبطت.بأداء.منظم..وكما.هو.معلوم.فإن.هدف.كل.رياضي.
يف.منافسة.رياضية.يتمثل.يف.تقوية.عضالته.وجعلها.أكثر.حتماًل..وأليايف.العضلية.تزداد.
حجما.وقوة.إذا.ما.قامت.جبهود.مكثفة.وس�ريعة.عل�ى.فترات.طويلة..وهبذه.الكيفية.
أكتس�بُ.القوة.اليت.متكنين.من.أداء.املزيد.من.األعمال.والقدرة.على.االنقباض.السريع..
ولكن.عليك.أال.تنس�ى.أن.العوام�ل.الوراثية.أيضا.تلعب.دورا.مهما.يف.هذا.االنقباض.
عدا.التدريبات.الرياضية.واملجهودات.الشاقة..ومن.هنا.فليس.مثة.قاعدة.تقول.بأن.كل.
متدرب.س�يصبح.رياضيًّا.بارًزا،.فاألمر.كله.يرجع.إىل.مدى.مالئمة.عضالت.الرياضي.
وعظام�ه.جينيًّا،.فهي.وحدها.اليت.متكنه.من.االرتقاء.إىل.أعلى.املس�تويات.من.خالل.
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التدريب،.ومن.دوهنا.ال.حيق.لنا.أن.ننتظر.من.رياضي.-ال.

ميتلك.بنية.عضلية.تت�الءم.مع.رياضة.ما-.أن.يصبح.بطاًل.

رياضيًّ�ا..ولئن.بدت.عض�اليت.للوهلة.األوىل.من.اخلارج.

عضالت.ذات.ش�كل.ومنط.واحد،.إال.أهنا.تتسم.بسمات.

خمتلفة.حسب.توزيع.أليايف.الداخلية.وكثافتها،.حيث.ختتلف.

انقباضات.وانبساطات.أليايف.العضلية.فيما.بينها.من.حيث.

الس�رعة.والبطء..فاحلركات.اليت.يعتاد.كل.شخص.القيام.

هبا،.والرياضات.اليت.ميكنه.ممارس�تها.ختتلف.أيضا.حسب.

توزيع.هذه.األلياف.العضلية..فثمة.فرق.يف.حجم.وتوزيع.

األلياف.العضلي�ة.اخلاصة.بني.العّداء.الرياضي.الذي.يقطع.

اء.الذي.يقطع. مسافات.قصرية.مثل.)100.متر(.وبني.العدَّ
مسافات.متوسطة.)10,000.متر(.

إن.انقباض.أي.عضلة.يك�ون.يف.نوعني.خمتلفني؛.إذا.

كانت.القوة.اليت.تؤثر.على.عضليت.أكثر.من.مقاومة.نسيجها.

فإن.توت�ر.العضلة.يظل.ثابتا.ويقصر.طوهلا.)العضلة(..وقد.

تسمى.هذه.احلالة.ب�"متس�اوي.التوتر".)Isotonic(،.أما.

إذا.ما.تس�اوت.القوة.املمارسة.على.العضلة.مع.مقاومتها.

فإن.عضليت.ال.تنقبض،.بل.يزداد.توترها،.وهذا.ما.يس�مى.

ب�"متساوي.القياس".)Isometric(،.أما.مقدار.القوة.النامجة.
عن.التقلص.فمرهون.بطول.عضليت.ومقدار.نبضاهتا.الكهربية.
ولكي.تص�در.احلركة.اليت.تس�مى.االنقباض.يتحتم.
مرور.النبضة.الكهربية.الصادر.عن.ليفة.األعصاب.احلركية.
إىل.املنطقة.الواقعة.بني.غش�اء.خلييت.العضلية.وبني.غشاء.
خلييت.العصبية..ونتيجة.لرد.الفعل.الكيميائي.الذي.حيدث.
مع.هذه.النبضة.الكهربي�ة،.يتم.خالل.فترة.قصرية.انزالق.
خيوط.األكتني.على.خيوط.امليوسني.داخل.ليفيت.العضلية،.
وهبذا.يقصر.طول.ليفيت.العضلية..وخالل.مرحلة.رد.الفعل.
يصدر.بعض.الش�يء.من.احلرارة،.كم�ا.أن.هذه.احلرارة.
الصادرة.عن.عضاليت.هي.اليت.حتدد.درجة.احلرارة.الطبيعية.
جلسمك..ولذا.فإن.عضاليت.عندما.ترجتف.يف.اهلواء.البارد.
تقوم.بإنتاج.حرارة.أكثر.لتحافظ.على.حرارة.جس�مك..
أليس.هذا.بره�ان.واضح.يف.أن.هلل.حكم�ة.فيما.خلق؟.
فعضاليت.كما.أهنا.متكنك.من.التحرك،.فكذلك.حتميك.من.
الربد.وتوفر.لك.الدفء.حبركاهتا..ولعلك.أدركت.اآلن.ملاذا.

يتحرك.اإلنسان.يف.اهلواء.البارد.ويقي.نفسه.من.التجمد.
إن.احلركات.االنقباضية.اليت.تنتج.عن.النبضات.الكهربية.
اليت.ترد.بش�كل.متوال.من.ليف�ة.عصبية.إىل.ليفة.عضلية،.
تسبب.بعد.فترة.اإلرهاق.لِّليفة.العضلية.وجتعلها.حباجة.إىل.
االستراحة،.عندها.تبدأ.ألياٌف.عضليٌة.أخرى.مل.تنقبض.بعُد.
بالعمل.وتنفذ.تلك.املهام..أما.إذا.ظلت.النبضات.الكهربية.
تتواىل.بشكل.مكثف.على.أليايف.العضلية.ومل.تترك.هلا.فرصة.
االس�تراحة،.فعندئذ.تصاب.حبالة.من.االنقباض.املستمر،.

وهو.ما.يطلق.عليه."التشنج.العضلي".
من.أجل.احلصول.على.حركات.منس�جمة.متناسقة؛.
بدًء.من.املشي.إىل.اجلري،.ومن.الوثوب.إىل.القعود...فإن.
عضاليت.اليت.حتمل.مس�تقبالت.للتوتر،.ترسل.كل.حلظة.
وعرب.اجلهاز.العصب�ي.بيانات.عن.حالة.العضلة.وس�رعة.
ودرجة.انقباضها،.فيتم.بذل�ك.مراقبة.حركات.عضاليت.
وتنظيمها.عن.قرب..ومن.مث.فال.تترنح.أنت.عند.السري.وال.

ترجتف.يداك.عند.تناولك.الطعام.
وكما.أن.كل.جهاز.من.أجهزة.اجلسم.وكل.نسيج.فيه.
قد.يصاب.بأمراض.معينة،.فإين.أيضا.أصاب.بأمراض.خاصة.
يب..وأكثرها.الضعف،.واضطراب.اهليئة،.واألمل،.والتشنجات.
العضلي�ة.الالإرادي�ة،.وااللتهابات.العضلي�ة،.وضمور.
العضالت.أو.تيبسها،.واألورام.العضلية.احلميدة.واخلبيثة.
عزيزي.عبد.اهلل...لعل�ك.أدركت.اآلن.قدرة.الصانع.
.وحكمت�ه.يف.كل.عضلة.من.عضاليت،.الصانع.الذي.
حّرك.أعضاء.جس�مك،.وكس�ا.عظامك،.وأقام.عودك..
فمن.املس�تحيل.أن.تكون.ليفة.واحدة.من.أليايف.العضلية.
قد.تكونت.من.تلقاء.نفسها..هذا.وقد.أستغرب.كثريا.من.
الذين.يزعمون.أن.اخلاليا.العضلية.واألجهزة.احلركية.لدى.
الكائنات.كلها،.قد.خلقت.صدفة.أو.أهنا.من.نتاج.الطبيعة.
عزيزي.عبد.اهلل...لعلك.أصبحت.أنت.أيضا.تس�خر.
من.تلك.القوانني.البيولوجية.املش�وهة.املنحرفة.اليت.تنسب.

املخلوقات.إىل.الطبيعة..

)*(.جامعة.9.أيلول./.تركيا..الترمجة.عن.التركية:.د..طارق.عبد.اجلليل.
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على.مدى.أش�هر.معدودات.يش�هد.الع�امل.وقائع.

ومعطيات.تفصح.بلسان.احلال.واملقال.معا.عن.إعجاز.

كت�اب.اهلل.الذي.ال.يأتيه.الباطل.من.بني.يديه.وال.من.
خلفه،.واملصداقية.املطلقة.لتعاليمه.وحتذيراته.

عشرات الكتب ومئات البحوث
قب�ل.ذلك.وعلى.مدى.القرنني.األخريين.حتديدًا،.جاءت.الكش�وف.
العلمي�ة.وخباصة.يف.جماالت.التاريخ.واخلليق�ة.والفيزياء.واجليولوجي.
والكوزمولوجي.والبيولوجي.واجلغرافيا.والتشريح.وعلم.األجّنة،.لكي.

تتطابق.بشكل.يثري.الدهشة.مع.آيات.اهلل.البّينات.
وكلنا.نذكر.عش�رات.الكتب،.ومئات.البحوث.اليت.حتّدثت.عن.
ذلك،.ونذكر.معها.املؤسسات.والدوائر.اليت.متّحضت.ملتابعة.قضية.العلم.
واإلميان.أو.القرآن.والعلم.احلديث،.واليت.قّدمت.منظومة.من.الكشوف.
..العلمية.واملعرفية.املتوافقة.مع.ما.س�بق.وأن.أشار.إليه.كتاب.اهلل
وكلنا.نذكر.-مع.هذا.وذاك-.اجلهد.الكبري.الذي.بذله.العامل.الفرنسي.
املش�هور."موريس.بوكاي".يف.كتابه.القّي�م."القرآن.الكرمي.والتوراة.
واإلجنيل:.دراس�ة.الكتب.املقدسة.يف.ضوء.املعارف.احلديثة"،.والذي.

قضايا فكرية

أ.د. عماد الدين خليل *

ي�ضهد �لعامل �لي��وم جملة من �لوقائع 
و�ملعطي��ات، تق��دم �إ�ضاف��ات ذ�ت 
قيمة بالغ��ة لظاهرة �ل�ض��دق �ملطلق 
وتطابقه��ا  �لبيّن��ات،  �هلل  لآي��ات 
�لك�ض��وف و�خلرب�ت  م��ع  �ملده�س 
�ملتج��ددة يف و�ق��ع �حلي��اة �لب�رية 

على �متد�دها يف �لعامل كّله..
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خلص.فيه.-بعد.عشرين.عاما.من.البحث.املكافح-.إىل.أن.تسعة.

أعشار.ما.ورد.من.معطيات.معرفية.يف.التوراة.واإلجنيل،.تسقط.

إذا.أحلناها.على.الكشوف.املعرفية.احلديثة،.وال.ميّر.سوى.العشر..

ويف.املقابل.فإن.عشرة.أعشار.ما.ورد.يف.القرآن.الكرمي.يتوافق.مع.

هذه.الكشوف..ويقول.الرجل.معّقبا:."ال.ميكن.ل�"حممد".على.

افتراض.تأليفه.للقرآن.أن.يتعامل.مع.معطيات.التوراة.واإلجنيل.يف.

ضوء.معرفة.لن.تتشكل.إال.بعد.أربعة.عشر.قرنا،.فيسقط.منهما.

ما.ال.يتوافق.واحلقائق.العلمية،.وال.يستبقي.سوى.العشر،.أيضا.

يف.ضوء.معرفة.ستتشكل.بعده.بزمن.بعيد...ال.ميكن.لرجل.كهذا.
إال.أن.يكون.نبيًّا.يتلقى.عن.مصدر.علوي.مطلق.هو.اهلل.سبحانه".

التطابق املدهش
اآلن،.وعلى.مدى.أشهر.معدودات،.وعرب.ما.تتناقله.الفضائيات.
صباح.مساء،.يش�هد.العامل.مجلة.من.الوقائع.واملعطيات،.تقدم.
إضاف�ات.ذات.قيمة.بالغة.لظاهرة.الص�دق.املطلق.آليات.اهلل.
البّينات،.وتطابقها.املدهش.مع.الكشوف.واخلربات.املتجددة.يف.

واقع.احلياة.البشرية.على.امتدادها.يف.العامل.كّله:
أوال:.اهنيار.النظام.الربوي،.ومعاناة.الرأمسالية.من.االختناقات،.

ووصوهلا.إىل.طرق.مسدودة.
ثانيا:.الغزو.الشامل.ألنفلونزا.اخلنازير،.واإلعالن.عنها.وباًء.

عامليًا.
ثالثا:.احلملة.الشاملة.اليت.أعلنتها.رئاسة.اجلمهورية.الفرنسية،.
لتضييق.اخلناق.على.ظاهرة.ش�رب.اخلمر.باعتبارها.واحدة.من.

أكثر.العوامل.املؤدية.إىل.السرطان.
رابعا:.حتليل.طب�ي.جيريه.عدد.من.كبار.األطباء،.يؤكد.أن.
اخلتان.ميثل.واحدة.من.أكثر.وس�ائل.املناعة.فاعلية.ضد.سرطان.

الربوستات.
ال.أحد.جيادل.يف.هذا.الذي.يش�هده.الع�امل.اآلن،.بعد.إذ.
أصبح،.مبعطياته.وذيوله.املتجددة.واقعًا.ثقياًل.يفرض.نفسه.على.
اإلعالم،.ويشهده.مئات.املاليني.من.الناس.على.مدى.العامل.كّله.

ما.الذي.سبق.وأن.قاله.كتاب.اهلل.يف.الظواهر.األربع؟!
أوال:.يكف�ي.أن.نتذكر.اآليات.البّينات.اليت.أعلنت.احلرب.
على.الربا،.وحّذرت.من.تعاطي�ه،.وقدمت.البدائل.االقتصادية.

املناسبة.لتجاوزه.واستئصاله.من.حياة.الناس:
﴿الَِّذي�َن.َيْأُكُلوَن.الرَِّب�ا.اَل.َيُقوُموَن.ِإالَّ.َكَم�ا.َيُقوُم.الَِّذي.
.َذِلَك.ِبَأنَُّهْم.َقاُل�وا.إِنََّما.اْلَبْيُع.ِمْثُل. �يَْطاُن.ِمَن.اْلَمسِّ َيَتَخبَُّطُه.الشَّ
.اهللُ.اْلَبْيَع.َوَحرََّم.الرَِّبا..َيْمَح�ُق.اهللُ.اْلرَِّبا.َوُيْرِبي. الرَِّب�ا.َوَأَح�لَّ
َدَقاِت﴾)البق�رة:275-276(،.﴿اتَُّق�وْا.اهللَ.َوَذُروْا.َما.َبِقَي.ِمَن. الصَّ
الرَِّب�ا.ِإن.ُكنُتم.مُّْؤِمِننيَ﴾)البقرة:278(،.﴿َي�ا.أَيَُّها.الَِّذيَن.آَمُنوْا.اَل.
َتْأُكُلوْا.الرَِّبا.َأْضَعافًا.مَُّضاَعَفًة﴾)آل.عمران:130(،.﴿َوَأْخِذِهُم.الرَِّبا.
َوَقْد.ُنُهوْا.َعْنُه.َوَأْكِلِهْم.َأْمَواَل.النَّاِس.ِباْلَباِطِل﴾)النساء:161(،.﴿َوَما.
آَتْيُتم.مِّن.رِّبًا.لَِّيْرُبَو.ِفي.َأْمَواِل.النَّاِس.َفاَل.َيْرُبو.ِعنَد.اهلِل﴾)الروم:39(.
وأن.نتذكر.معها.ما.قاله.املفّسرون.يف.املوضوع.-وهو.كثري.
غزير-.نكتفي.منه.بإش�ارة.واحدة.قد.تغين.عن.التفاصيل:."مل.
يبلغ.من.تفظيع.أمر.أراد.اإلسالم.إبطاله.من.أمور.اجلاهلية.ما.بلغ.
م�ن.تفظيع.الربا..وال.بلغ.م�ن.التهديد.يف.اللفظ.واملعىن.ما.بلغ.
التهديد.يف.أمر.الربا...وهلل.احلكمة.البالغة..فلقد.كانت.للربا.يف.
اجلاهلية.مفاسده.وشروره..ولكن.اجلوانب.الشائعة.القبيحة.من.
وجهه.الكاحل.ما.كانت.كلها.بادية.يف.جمتمع.اجلاهلية.كما.بدت.
اليوم،.وتكشفت.يف.عاملنا.احلاضر،.وال.كانت.البثور.والدمامل.
يف.ذلك.الوجه.الدميم.مكش�وفة.كلها.كما.كش�فت.اليوم.يف.
جمتمعنا.احلديث..فهذه.احلملة.املفزع�ة.البادية.يف.هذه.اآليات.
على.ذلك.النظام.املقيت،.تتكش�ف.اليوم.حكمتها.على.ضوء.
الواقع.الفاجع.يف.حياة.البش�رية،.أش�د.مما.كانت.متكشفة.يف.
اجلاهلية.األوىل..ويدرك.-من.يريد.أن.يتدبر.حكمة.اهلل.وعظمة.
ه�ذا.الدين.وكمال.هذا.املنهج.ودقة.هذا.النظام-.اليوم.من.هذا.
كل�ه.ما.مل.يكن.يدركه.الذين.واجهوا.هذه.النصوص.أول.مرة..
وأمامه.الي�وم.من.واقع.العامل.ما.يصّدق.كل.كلمة.تصديقا.حيا.
مباش�را.واقعا..والبشرية.الضالة.اليت.تأكل.الربا.وتوكله.تنصب.
عليها.الباليا.املاحقة.الس�احقة.من.جراء.ه�ذا.النظام.الربوي،.
يف.أخالقها.ودينها.وصحتها.واقتصادها..وتتلقى.-حقا-.حربا.
من.اهلل.تصّب.عليها.النقم�ة.والعذاب،.أفرادا.ومجاعات،.وأمما.

وشعوبات.وهي.ال.تعترب.وال.تفيق!".)1(

وماذا عن اخلن�زير؟!
ثانيا:.يكفي.أن.نتذكر.حتذي�رات.القرآن.الكرمي.من.اخلن�زير.
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وأكل.حلمه:
. َم.َوَلْحَم.اْلِخن�ِزيِر.َوَما.ُأِهلَّ ﴿إِنََّم�ا.َحرََّم.َعَلْيُكُم.اْلَمْيَتَة.َوالدَّ
ُم.َوَلْحُم. .َعَلْيُكُم.اْلَمْيَتُة.َواْلدَّ ِبِه.ِلَغْيِر.اهلِل﴾)البقرة:173(،.﴿ُحرَِّم�تْ
.ِلَغْيِر.اهلِل.ِبِه﴾)املائدة:3(،.﴿ِإالَّ.َأن.َيُكوَن.َمْيَتًة.َأْو. اْلِخْنِزي�ِر.َوَما.ُأِهلَّ

َدمًا.مَّْسُفوحًا.َأْو.َلْحَم.ِخزِنيٍر.َفِإنَُّه.ِرْجٌس﴾)األنعام:145(.
"وامليتة.تأباها.النفس.الس�ليمة.وكذلك.الدم..فضاًل.على.ما.
أثبته.الطب.-بعد.فترة.طويلة.من.حترمي.القرآن.والتوراة.قبله.بإذن.
اهلل-.من.جتمع.امليكروب�ات.واملواد.الضارة.يف.امليتة.ويف.الدم...
فأم�ا.اخلن�زير.فيجادل.فيه.اآلن.ق�وم..واخلن�زير.بذاته.منفر.
للطب�ع.النظيف.القومي..ومع.هذا.فقد.حرمه.اهلل.منذ.ذلك.األمد.
الطويل.ليكشف.علم.الناس.منذ.قليل.أن.يف.حلمه.ودمه.وأمعائه.
دودة.شديدة.اخلطورة.)الدودة.الشريطية.وبويضاهتا.املتكيّسة(..
ويقول.اآلن.قوم:.إن.وس�ائل.الطه�و.احلديثة.قد.تقدمت،.فلم.
تع�د.هذه.الديدان.وبويضاهتا.مصدر.خطر،.ألن.إبادهتا.مضمونة.
باحلرارة.العالية.اليت.توفرها.وسائل.الطهو.احلديثة..وينسى.هؤالء.
الناس.أن.علمهم.قد.احتاج.إىل.قرون.طويلة.ليكشف.آفة.واحدة..
فمن.الذي.جيزم.بأن.ليس.هناك.آفات.أخرى.يف.حلم.اخلن�زير.مل.
يكش�ف.بعد.عنها؟.أفال.تستحق.الشريعة.اليت.سبقت.هذا.العلم.
البشري.بعشرات.القرون.أن.نثق.هبا.وندع.كلمة.الفصل.هلا،.وحنّرم.
ما.حرمت.وحنلل.م�ا.حللت،.وهي.من.لدن.حكيم.خبري؟".)2(
وها.هو.العامل.يشهد.اليوم.إعدام.مئات.اآلالف.من.اخلنازير.

جتنبا.لألنفلونزا.اليت.حيملوهنا،.واليت.أعلن.عنها.وباًء.عامليا!..
ثالثا:.ويكف�ي.أن.نتذكر.-كذلك-.حتجيم.القرآن.لظاهرة.

شرب.اخلمر.مث.حترميها.بشكل.قاطع:
﴿َيْسَأُلوَنَك.َعِن.اْلَخْمِر.َواْلَمْيِسِر.ُقْل.ِفيِهَما.إِْثٌم.َكِبرٌي.َوَمَناِفُع.
لِلنَّاِس.َوإِْثُمُهَما.َأْكَبُر.ِمن.نَّْفِعِهَما﴾)البقرة:219(،.﴿َيا.أَيَُّها.الَِّذيَن.آَمُنوْا.
اَلَة.َوأَنُتْم.ُسَكاَرى.َحتََّى.َتْعَلُموْا.َما.َتُقوُلوَن﴾)النساء:43(،. اَل.َتْقَرُبوْا.الصَّ
﴿إِنََّما.اْلَخْمُر.َواْلَمْيِس�ُر.َواأَلنَص�اُب.َواأَلْزاَلُم.ِرْجٌس.مِّْن.َعَمِل.
ْيَطاُن.َأن.ُيوِقَع. ْيَطاِن.َفاْجَتِنُبوُه.َلَعلَُّكْم.ُتْفِلُحوَن..إِنََّما.ُيِريُد.الشَّ الشَّ
َبْيَنُكُم.اْلَعَداَوَة.َواْلَبْغَضاء.ِفي.اْلَخْمِر.َواْلَمْيِس�ِر﴾.)املائدة:90-91(.
إن.مفاس�دها.-إذن-.كثرية.متش�عبة.ال.يتسع.مقال.كهذا.
للخوض.يف.تفاصيلها،.ويكفي.أهنا.رجس.من.عمل.الش�يطان،.
لكي.يتجنبها.اإلنس�ان.بفطرته.الس�ليمة...مث.ها.هي.إحدى.
الكشوف.احلديثة.تش�ري.إىل.أهنا.أحد.األسباب.املؤكدة.لواحد.

من.أكثر.األمراض.خطورة.وفتكا:.السرطان.
رابع�ا:.أما.اخلتان.ال�ذي.يقي.هو.اآلخر.م�ن.أحد.أمناط.
السرطان،.فأمره.مؤكد.يف.سنة.رسول.اهلل..وتقاليد.املسلمني.

على.مدار.األماكن.واألزمان.

وهي ليست خامتة املطاف
هذه.الوقائع.األربع.اليت.أملح.إليها.هذا.املقال.ليست.خامتة.املطاف.
وال.هناية.التاريخ...فعرب.القرون.األربعة.عش�ر.تكش�فت.بقوة.
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الفكر.البشري.والبحث.العلمي.ومعطيات.الواقع،.عشرات.احلقائق.

ومئاهتا.يف.شى.مفاصل.الكون.والعامل.والطبيعة.والنفس.اإلنسانية.

واجلسد.البشري...وقرون.أخرى.ستمضي.لكي.تتكشف.حقائق.

أخرى...وهي.يف.احلالتني.جتيء.مطابقة.ملا.سبق.وأن.أشار.القرآن.
إليه.وأكد.عليه.

ُبوْا.ِبَما.َل�ْم.ُيِحيُطوْا.ِبِعْلِمِه. فقبالة.اآلية.املدهش�ة:.﴿َبْل.َكذَّ

َيْأِتِهْم.َتْأِويُلُه﴾)يونس:39(..واآلية.املعجزة.﴿َس�نُِريِهْم.آَياِتَنا. ا. َوَلمَّ

.َأَوَلْم.َيْكِف. ِفي.اآْلَفاِق.َوِفي.أَنُفِس�ِهْم.َحتَّى.َيَتَبيََّن.َلُه�ْم.أَنَُّه.اْلَحقُّ

.َش�ْيٍء.َشِهيٌد﴾)فصلت:53(،.يقف.املرء.خاشعا. ِبَربَِّك.أَنَُّه.َعَلى.ُكلِّ

أمام.اجلالل.اإلهلي.الذي.يهيمن.على.الكون.واحلياة،.وحيكي.عن.

تكوينهم�ا.وصريورهتما.ومصائرمها،.فإذا.هبذا.الذي.يقوله.كتاب.

اهلل.يتوافق.بش�كل.مدهش.مع.معطيات.العقل.البشري.وكشوف.
العلم.احلديث.وخربات.الواقع.املشهود.

حماوالت خائبة وأخرى مضادة
ومن.عجب.أن.حماوالت.موصولة.بذلت.يف.االجتاه.املعاكس.الذي.
يس�تهدف.إلغاء.احلضور.اإلهلي.يف.الكون.واحلياة.ونفيه...فماذا.

كانت.النتيجة؟
مخسون.عاما.من.اجلهد.الالفح.يف.املعاهد.واملختربات.العلمية.
الس�وفياتية.لتمكني.اإلنس�ان.من.بعث.احلياة.يف.املادة.العضوية.
)الطني.الالزب(،.خرج.علماء.احلياة.بعدها.وهم.ينفضون.أيديهم.

ويعلنون.عن.فشلهم.احلاسم.
وم�ن.قبلهم.كان."ماركس".و"انغلز".ق�د.صاغا.يف."املادية.
الديالكتيكية".نظرية.املتغ�ريات.الكمية.اليت.تتحول.إىل.متغريات.
نوعية.بعيدا.عن.تدخل.قوة.أو.إرادة.فوقية،.واليت.جاءت.املعطيات.
العلمية.األكث�ر.حداثة.لكي.تبّين.هتافتها.وعجزها،.و"س�خفها.

الطائش".إذا.استعملنا.عبارة.سوليفان.يف."حدود.العامل".
ويف.املقابل.يقوم.الربوفيس�ور.الربيطاين."هويل".مبش�اركة.
بروفس�ور.هندي.يف.جامع�ة.كارديف.يف.إنكلت�را،.مبحاولة.
اس�تغرقت.عش�رين.عاما.لفحص.إمكان.ختّلق.احلياة.يف.موات.
الوحل.)Primeval.Soup(.فيم�ا.أمسياه.حماولة.التخّلق.يف.الفراغ.
)Evolution.from.Space(،.وق�اال.بأهنما.ب�دآ.املحاولة.بعقلية.
احلادية.صرفة،.وأن.الفكرة.الس�ائدة.يومها.هي.أن.حتقيق.التخّلق.
املذكور.هو.بنس�بة.واحد.إىل.عش�رة.يف.أفض�ل.االحتماالت..

ولكنهما.وجدا.يف.هناية.املطاف.أن.النس�بة.تضاعفت.وفق.أرقام.

فلكية،.وأصبحت.واحدا.أمامه.عشرة.أمامها.أربعني.ألف.صفر...

أي.إن.التخّلق.بدون.إرادة.فوقية.مستحيل...مستحيل...فما.كان.
.)God(.منهما.إال.أن.خيتما.حبثهما.بفصل.حيمل.عنوان.اهلل

وما هي إال عالمات على الطريق
واحلديث.يطول،.ومكتبة.العلم.واإلميان.تتلقى.يوما.بعد.يوم.سيال.
من.البحوث.والدراس�ات.واملؤلفات،.بعضها.يؤكد.بعش�رات.
الش�واهد.العلمية.إبداعية.اهلل.س�بحانه.يف.اخللق،.فيما.حّمض.له.

القرآن.مساحات.واسعة..
بعضه�ا.اآلخر.يؤكد.وحدة.الصن�ع.فوحدانية.الصانع،.فيما.

أشار.إليه.القرآن.يف.عشرات.املقاطع.واآليات..
فئة.ثالثة.حتكي.عن.ذلك.التطابق.املدهش.بني.ما.سبق.وأن.نّص.

عليه.القرآن،.وبني.الكشوف.العلمية.يف.أكثر.معطياهتا.حداثة.
إن.حتذير.القرآن.الكرمي.من.الربا.واخلمر.وأكل.حلم.اخلن�زير،.
وتأكي�د.الس�نة.النبوية.على.اخلتان...إن.هي.إال.جمرد.ش�واهد.

وعالمات.على.الطريق...وهناك.غريها.العشرات.واملئات...

)*(.كلية.اآلداب،.جامعة.املوصل./.العراق.

اهلوامش
يف.ظالل.القرآن،.لسيد.قطب،.الطبعة.السابعة.والثالثون،.دار.الشروق،.القاهرة-1973م،.  )1(

جزء.3،.ص:318.
املصدر.نفسه،.جزء.3،.ص:156. .)2(
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ال.تنفك.قضية.احلوار.احلضاري.تلح.يف.حضورها.

على.راهن.اجلماعة.اإلنسانية،.عاكسة.باستمرار.

مستوى.تدبري.العالقة.بني.أفرادها،.والقدرَة.على.

حل.اإلشكاالت.اليت.تعترض.مس�ارها،.سواء.يف.الصورة.املثلى.

حني.يتحقق.الرقي.مبستوى.تدبري.تلك.العالقة،.أو.يف.صورة.شائنة.

حني.تتفجر.أوج�ه.الصراع.بني.اجلماعات.املختلفة،.عرب.عناوين.

سياسية.أو.اقتصادية.أو.عرقية.أو.طائفية.أو.مذهبية،.فتنسد.قنوات.

احلوار.أو.تتضاءل.فرصه.حى.تكاد.تنعدم.
وألجل.ذلك.كانت.أمهية.النظر.العميق.يف.قضية.احلوار،.ليس.
بوصفه.ضرورة.واقعية.فحسب،.بل.باعتباره.خيارا.إنسانيا.ممتدا.يف.
الزمان.واملكان،.وطريقا.غايته.الصحيحة.إبراز.اهلوية.املتفردة.لكل.
مجاعة.بش�رية.ضمن.األسرة.اإلنس�انية،.ال.طمس.تلك.اهلويات.
بالتأحيد؛.ما.يوصل.يف.النهاية.إىل.اإلعالء.من.إنس�انية.اإلنسان.
ككائن.مس�ؤول.ومكرم،.يواجه.حتديات.وجودية.مش�تركة.ال.

قضايا فكرية

الحوار الحضاري؛ صوب مقام التعارف

د. مسري بودينار *

مرة  لعا ا لقلوب  ا دق���ون ذوو  لمحبون الصا ا ولئ���ك  أ لمحب���ة ال يبنيه إال  ا َل���م  عا
لذين ي���رون في كل حي  نية، ا لمش���عة بمش���اعر اإلنس���ا لنظرات ا باإلخ���الص، وا

وجام���د رس���ائل محب���ة وإش���راقات ودٍّ وعط���ف يم���أ العال���م كل���ه..
* * *
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فرصة.للتعامل.معها.إال.بالتواصل.والتحاور.بني.التجارب.املتعددة.

للحضارة.اإلنسانية..وهو.حوار.يفضي.بدوره.إىل.التعاون.الذي.يبلغ.
باإلنسان.مرتبة."التعارف"؛.ذروة.اخلريية.يف.صلته.بأخيه.اإلنسان.
احلوار.انعكاس.للتجارب.احلضارية.املتعددة.وطريق.التعارف،.
ولع�ل.واحد.من.أكثر.األس�ئلة.اليت.تلح.على.راهن.اإلنس�ان.
وحضارته،.هو.ذلك.املتصل.بإمكان.حتقق.التعارف.بني.التجارب.
اإلنس�انية.املتعددة.لتلك.احلضارة،.والطري�ق.املؤدية.إىل.ذلك.

التعارف،.والقيم.الباعثة.على.سلوك.هذا.الطريق.
ويف.نص.يفيض.ب�األدب.واحلكمة.من.التراث.اإلس�المي.
ت�رد.قصة.بليغة.تعكس.مقدار.ما.يعود.ب�ه.التواصل.بني.جتارب.
الش�عوب.واألمم،.من.فائدة.على.جمم�وع.املتواصلني،.يرويها.
الش�اعر.الكبري."جالل.الدين.الروم�ي".)604ه�/1207م.-
672.ه��/1273م(.يف.ديوانه.الش�هري."املثنوي"..وهي.قصة.
تنافس.أهل.الروم.وأهل.الص�ني.يف.علم.التصوير.اليت.تروي."أن.
الصيني�ني.قالوا:.حنن.أكثر.مهارة.يف.النقش،.وقال.أهل.الروم:.بل.
حنن.أصحاب.الكر.والفر.فيه،.وقال.الس�لطان:.وأنا.أريد.امتحانا.

يف.هذا.املوضوع.لنرى.من.املرّبز.منكم.يف.دعواه؟.
وعندما.حضر.نقاش�و.الصني.والروم،.كان.الروم.أكثر.وقوفا.

على.هذا.العلم.
وقال.نقاش�و.الصني:.ليخصص.لنا.من�زل.ولكم.من�زل،.
وكان.املن�زالن.متواجهني،.أخذ.أحدمها.نقاش�و.الروم،.وأخذ.

اآلخر.نقاشو.الصني.
وطلب.نقاشو.الصني.مائة.لون.من.امللك.ففتح.خزائنه...وكان.

لنقاشي.الصني.كل.يوم.من.خزانة.األلوان.جعل.معني.
وقال.نقاشو.الروم:.ال.نقش.وال.لون.جدير.هبذا.العمل،.اللهم.
إال.صقل.الص�دأ..وأغلقوا.الباب.وظل�وا.يصقلون،.وصار.)ما.
صقلوه(.كالسماء.بس�يطا.صافيا....وعندما.فرغ.نقاشو.الصني.
من.العمل،.أخ�ذوا.يدقون.الطبول.فرح�ا..ودخل.امللك.فرأى.
صورا.يف.ذلك.املكان،.كانت.تسلب.العقول.واأللباب..مث.انتقل.
صوب.نقاش�ي.الروم،.فكشفوا.س�تارة.كانت.موضوعة.أمامه،.
فانعكست.تلك.الصور.وتلك.األعمال.على.تلك.اجلدران.الصافية.
وكل.ما.رآه.هناك،.انعكس.هنا.أفضل،.فكانت.ختطف.العيون.

من.حماجرها".
إن.ه�ذا.النص.على.قصره.يعطينا.عددا.من.الدروس.يف.إدارة.
العالقة.بني.التج�ارب.احلضارية.املتعددة،.فضال.عن.احلكمة.من.

التعدد.املغ�ين.يف.اخلربات.احلضارية.لألمم،.وحمصلته.أن.احلضارة.

اإلنس�انية.تغىن.بكافة.التجارب.-صينية.ورومية-.ويرقى.املنجز.

احلضاري.بالتفاعل.بني.تلك.التج�ارب.)عّبرت.القصة.عن.هذا.

التفاعل.بانعكاس.الصورة.يف.عم�ل.اآلخر.واكتمال.مجاليتها.به.

وفيه(،.وبالتايل.بلوغ.اهلوية.مستواها.األرقى.يف.مقام.التواصل.مع.
اآلخر.وجتلي.منجزها.احلضاري.بالتفاعل.البناء.معه.

.إن.احلدود.احلقيقية.للهوية.ال.تتجلى.إال.بالتواصل.اإلجيايب.مع.

غريها،.وال.تظهر.ميزاهتا.بالنسبة.لذلك.الغري،.وال.قيمتها.يف.ميزان.

احلضارة.ومقدرهتا.على.إثرائها.إال.بسلوك.اإلنسان.-كيفما.كانت.

هويته.اجلماعية.وانتماؤه.املجتمعي.وجتربة.أمته-.مسلك.التواصل.

الذي.يؤدي،.ما.إن.تنضج.ظروفه.الفكرية.والنفسية.إىل.التحاور،.

ولعل.الفيلس�وف.املس�لم.الكبري.طه.عبد.الرمحن.كان.بليغا.يف.

التعبري.عن.هذه.احلالة.التواصلية.وأمهيتها.بالنسبة.لإلنسان،.هويته.
ومستقبله.حني.اعترب.أن."اهلوية.فرع.عن.األصل.الذي.هو.الغريية".
تتجلى.أمهية.الدفع.باجتاه.مس�توى.احلالة.احلوارية.من.مسار.
اإلنس�ان،.يف.أهنا.احلالة.اليت.تضمن.تأسيس�ا.واعيا.لتواصل.بناء.
ب�ني.خمتلف.جتارب.احلضارة،.ما.يتيح.هل�ا.فرصا.للرقي..غري.أن.
التواصل.فضاًل.عن.ذلك.ميس.جانبا.آخر.ال.يقل.أمهية.من.جوانب.
حياة.اإلنس�ان.وفرص.عيش�ه.املس�تقبلية،.وهو.بلوغه.من�زلة.
التعاون..وهذه.درجة.من.حسن.تدبري.العالقة.بني.أطراف.اجلماعة.
اإلنس�انية.ال.ُتبلغ.إال.مبستوى.من.الوعي.يستوعب.التعدد.كحالة.
طبيعية.وسنة.كونية،.ويؤسس.على.هذا.الوعي.استثمارا.لفضائل.
ذل�ك.التعدد،.وأمهها.التفاوت.بالضرورة.يف.مس�تويات.اإلفادة.
من.إمكانات.الوجود،.وتفاعل.امللكات.اإلنس�انية.معها.إصالحا.
وابتكارا.وإعمارا.وإزهارا...وهو.م�ا.يؤدي.إىل.احلاجة.املتبادلة.
بني.خمتلف.املجتمع�ات.واألمم.تبعا.لذلك.التفاوت.بينها.كل.يف.
جمال،.وضرورة.التعاون.بينها.إلفادة.كل.منها.من.التجارب.الرائدة.

واخلربات.السابقة.لغريه.من.األمم.
وعند.هذا.املس�توى،.ال.شك.أن.أفقا.جديدا.للحوار.يتجلى..
وهو.هنا.غري.احلوار.بوصفه..تناظرا.استدالليا.شرطه.االرتكاز.على.
املثال.األعلى،.بل.احلوار.بني.فهوم.متباينة.وتطبيقات.متنوعة.حتاور.
بعُضها.بعضا.من.خالل.قدرة.اجلماعة.على.التعاون.باالستفادة.من.
فهم.غريها.وتطبيقه.ملنظومة.أف�كاره،.وبالتايل.اقتباس.كٍل.جتربًة.

خاصة.من.غريها.أفضل.ما.عنده.أو.أنسبه.هلا.
وإذا.كان.احلوار.سبب.التعاون،.فإن.التعاون.بدوره.هو.طريق.
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التعارف،.وهو.من�زلة.ال.تضاهيها.يف.سلم.التواصل.بني.اإلنسان.

من�زلة.أخرى،.إذ.أن.التعاون.نفس�ه.ميكن.أن.يساء.استخدامه،.

إما.بالتعاون.على.غري.ما.حيقق.لإلنس�ان.اخلري.والسلم.من.قيم،.أو.

بالتواط�ؤ.على.غري.ما.حيقق.العدالة.من.مواقف.وأحكام..ولذلك.

ج�اء.ختصيص.جمال.التعاون.بني.الناس.يف.القرآن.الكرمي.على.الرب.

والتقوى،.أي.على.األخالق.اإلنس�انية.الس�امية.وقيم.اإلحسان.

﴿َوَتَعاَوُنوا.َعَل�ى.اْلِبرِّ.َوالتَّْقَوى﴾،.كما.ورد.التحذير.من.التعاون.

على.م�ا.يناقض.تلك.القيم،.أو.يؤدي.إىل.اختالل.موازين.العدالة.
بالظلم.واالعتداء:.﴿َوال.َتَعاَوُنوا.َعَلى.اإِلْثِم.َواْلُعْدَواِن﴾)املائدة:2(.

أما.التعارف.فهو.الغاية.من.التعدد.يف.اجلماعات.البش�رية.اليت.

أوجد.اهلل.عليها.العامل..ليس.فحس�ب.ألن.ذل�ك.التعدد.قانون.

كوين.إنس�اين.ينبغي.تدبريه،.بل.ألن.التعارف.من�زلة.إنس�انية.

أخالقية.وحضارية.راقية،.ُيحفز.اإلنس�ان.على.بلوغها،.ذلك.أنه.

عند.هذا.املس�توى.من.الرشد.يف.العالقات.بني.املجتمعات.تزول.

خماطر.التعاون،.بل.التواطؤ.على.اجلور.أو.احليف.أو.أنواع.الرذائل..

ألن.املقام.مقام.تع�ارف.أي.اتفاق.وتالق.وتواصل.وتعاون.على.

املعروف.والعرف،.وه�ي.املبادئ.والقواعد.اجلامعة.ملعاين.اخلريية.

واألخالق.الفردية.واملجتمعي�ة:.﴿َيا.أَيَُّها.النَّاُس.إِنَّا.َخَلْقَناُكْم.ِمْن.

.َأْكَرَمُكْم.ِعْنَد.اهلِل. َذَكٍر.َوأُْنَثى.َوَجَعْلَناُكْم.ُشُعوًبا.َوَقَباِئَل.لَِتَعاَرُفوا.ِإنَّ
.اهللَ.َعِليٌم.َخِبرٌي﴾)احلجرات:13(. أَْتَقاُكْم.ِإنَّ

واخلالصة.أن.اإلجابة.على.سؤال.اهلوية،.بل.التحقق.اإلنساين.

للهوية.بكل.ما.يواجهه.من.حتديات.مش�تركة.يف.عامل.اليوم،.ال.

طريق.له.إال.طريق.احلوار.الذي.يؤسس.التواصل.اإلنساين.فيستحيل.

تعاونا،.مث.يرقي.حينئذ.إىل.مس�توى.حيفظ.لإلنسان.-كما.لكل.

مجاعة.إنس�انية-.هويتها،.يف.ظل.سعي.مشترك.إىل.حتقيق.اإلفادة.

املتبادلة.مما.عند.اآلخر،.ب�ل.إىل.إثراء.تلك.اهلوية.بالتحالف.على.

املثل.والقيم.العليا،.اليت.تنادي.هبا.الفطرة.السليمة.لإلنسان.-مطلق.
اإلنسان-.وذلك.هو.مقام.التعارف..

)*(.مدير.مركز.الدراسات.والبحوث.اإلنسانية.واالجتماعية.-.وجدة./.املغرب.

البدر الحزين

أيها البدر احلزين!
دمُعك يف القلب دفني،

منذ سنني وسنني...
مترع احلزن،

شاحب اللون..!
مىت يا ُتَرى،

عن نفسك جتلو األحزان،
وتفعمنا بالرَّوح والرحيان..؟

* * *
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املس�رح.أبو.الفنون،.ألنه.من.أقدمها.وألنه.منرب.

غري.تقليدي.للتوجيه.واإلرشاد.والتربية.والتعليم.

والدع�وة.إىل.قيم.احلق.واخل�ري.واجلمال..وما.

النقوش.والزخارف.الرائعة.الدقة.والتشكيل.اليت.ال.خيلو.منها.بيت.

من.بيوت.اهلل.-املساجد-.إال.لون.من.أقدم.ألوان.الفنون..وهذه.

الفنون.التشكيلية.ال.خيلو.منها.أيضا.أي.أثر.من.اآلثار.اإلسالمية.

قصرا.كان.أو.درعا،.س�يفا.كان.أو.ثياب�ا.أو.إناءً...وهي.مبثابة.

بصم.خاص.مييز.اآلثار.اإلس�المية.عما.سواها.من.آثار.العصور.
األخرى،.ألن.الفن.له.وظيفة.أساسية.يف.احلفاظ.على.اهلوية.

واملس�رح.اإلسالمي.بكل.ما.يشمل.من.الفنون.ميكن.ببعض.

اجلهد.توظيفه.ليصبح.درعا.لإلس�الم.يف.مواجهة.الغزو.الدرامي.

املدمر.الذي.خيترق.البيوت.والرؤوس..وإذا.مل.نفعل.ذلك.ستنتهي.

األلفية.الثالثة.اليت.نش�هد.بدايتها،.كما.انتهت.السنوات.الطويلة.

الس�ابقة.من.عمر.أمة.اإلسالم.واملسلمني،.دون.استخدام.لواحد.
من.أهم.املنابر.اإلنسانية.

ال.ش�ك.أنه.آن.األوان.ليجد.مصطلح.املس�رح.اإلسالمي.

موقعه.وس�ط.املعاجم.والس�جالت.املس�رحية.والدرامية،.مبا.

لذلك.من.أمهية.يف.الرد.على.املدعيني.بتش�دد.اإلسالم.وتعصب.

املس�لمني..وهو.االدعاء.الذي.ال.أجد.منطقا.أبسط.يف.الرد.عليه.

ثقافة وفن

بين الفنون اإلسالمية
حممود حممد كحيلة *
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م�ن.ذكر.حقيق�ة؛.أن.القرآن.الكرمي.ال�ذي.مل.يترك.كبرية.وال.

صغرية.هتّم.املسلمني.إال.أحصاها.نزل.يف.النصف.الثاين.من.القرن.

الس�ادس.امليالدي،.أي.بعد.معرفة.اإلنسانية.للمسرح.الذي.كان.

على.أقل.تقدير.يف.القرن.الرابع.قبل.امليالد.بألف.عام.على.األقل..

وعلى.الرغم.من.األمهية.الكبرية.للفنون.املسرحية.وتعدد.فوائدها،.
إال.أهن�ا.مل.جتد.من.يداف�ع.عنها.أو.يصبغ.فاعليتها.بالش�رعية.
العرب.القدماء.مل.يعرفوا.املسرح،.ألنه.اعتمد.يف.بداياته.على.
الشعر.وكانوا.أش�عر.الناس،.لذلك.مل.يهتموا.بترمجة.املسرحيات.
الش�عرية..وملا.احترف.العرب.فنون.الكتابة.مبا.حتتاجه.من.قدرة.
على.اإللقاء.واخلطابة،.ابتكروا.النقائض.وهي.أش�عار.مرجتلة.يبدأ.
فيها.آخر.الش�عراء.من.حيث.انتهى.أوهلم.الذي.يتفنن.بالطبع.يف.
حبك.قافية.تعيق.تقدم.قرينه..وتعرف.هذه.الفترة.من.هنضة.العرب.
مبرحلة.موت.املس�رح،.ألنه.انعكاس.للواقع..والواقع.أن.الغرب.
كان.مير.مبرحلة.من.أكثر.مراح�ل.التخلف.والظالم.حيث.كان.

مسرح.الدنيا.يستعد.الستقبال.نور.اإلسالم.
تفوق.العرب.يف.فنون.الكالم.حى.إذا.حس�بوا.أال.نظري.هلم.
يف.استخدام.اللغة.العربية."صياغة.وتلقيا".أدركتهم.معجزة.القرآن.
الكرمي،.وكان.اخلالق.قد.أس�بغهم.من.بالغ�ة.التلقي.ما.أهلهم.
الس�تيعاب.اإلعجاز.اللغوي.آليات.القرآن،.ومتتع.من.آمن.منهم.
.:.بترتيل�ه.﴿َوَرتِِّل.اْلُقْرآَن.َتْرِتياًل﴾)املزمل:4(..ويقول.املصطفى
"ليس.منا.من.مل.يتغىن.بالق�رآن".)رواه.البخاري(،.مما.يدل.على."أن.
اإلسالم.ال.يناصب.الفن.أي.نوع.من.العداء.إذا.كان.ينبع.من.معىن.
طاهر.حس�بما.يقره.اإلسالم.عقيدة.ومنهجا،.بل.إن.الدين.والفن.
يلتقيان.التقاء.كاماًل.يف.حس.املس�لم.حى.يكون.الفن.قائما.على.
التصور.اإلمياين.للوجود.واملشاعر.واألفكار.والسلوك.والوجدان،.
وحيق�ق.مقاصد.هذا.التصور.يف.الواقع.اإلنس�اين".)1(.وعلى.من.

يدعي.حترمي.الفن.أن.يقدم.أدلة.من.املصادر.التالية:

1- القرآن الكرمي
املصدر.األول.للتشريع.ومل.يأت.به.حترمي.للفنون.كلها.أو.بعضها،.وملا.
كان.األصل.يف.األشياء.اإلباحة،.لذا.فاألصح.والواجب.أال.ترسل.
أقوال.تقضي.بالتحرمي.لتكون.يف.ذاهتا.خروجا.عما.جاء.بكتاب.اهلل.
.القائل:.﴿ُهَو.الَِّذي.َخَلَق.َلُكْم.َما.ِفي.اأَلْرِض.َجِميًعا﴾)البقرة:29(.

2- السنن واألحاديث النبوية
اش�تهرت.بعض.األحاديث.بتحرمي.الفنون،.ولكن.جاء.بالبحث.
القي�م.واملفص�ل.الذي.تفضل.بنش�ره.العامل.اجلليل."يوس�ف.
القرضاوي"،.بعد.عرضه.على.أه�ل.العلم.والفكر."اخلالصة.أن.
النصوص.اليت.استدل.هبا.القائلون.بالتحرمي،.إما.صحيح.غري.صريح.
أو.صريح.غري.صحيح،.ومل.يسلم.حديث.واحد.مرفوع.إىل.رسول.
اهلل..يصل�ح.دليال.للتحرمي..وكل.أحاديثهم.ضعفها.مجاعة.من.
الظاهرية.واملالكية.واحلنابلة.والشافعية".)2(.ويقول.الرسول.الكرمي.
:."م�ا.أحل.اهلل.يف.كتاب�ه.فهو.حالل.وما.ح�رم.فهو.حرام.
وما.س�كت.عنه.فه�و.عفو،.فاقبلوا.م�ن.اهلل.عافيته،.فإن.اهلل.مل.
يكن.لينسى.ش�يًئا.وتال:.﴿َوَما.َكاَن.َربَُّك.َنِسيًّا﴾)مرمي:64(".)رواه.
..مع.ما.جاء.بكتاب.اهلل..احلاك�م(..وهنا.يتف�ق.قول.نيب.اهلل

3- إمجاع آراء العلماء والفقهاء
جاء.بكتاب.األحكام.للقاضي.أيب.بكر.بن.العريب:.مل.يصح.التحرمي.
يف.ش�يء،.وقال.ابن.الطاهر.يف.كتابه."السماع":.مل.يصح.منها.
حرف.واحد،.وقال.أبو.الطالب.املفضل.بن.سلمه.اللغوي.يف.كتابه.
"املالهي.والفنون":.من.عرفت.له.آفة.يف.حاسة.الشم.كره.رائحة.
الطيب.ومن.غلظ.حس�ه.كره.الفن.فتشاغل.عنه.وعابه.وذمه".)3(
األديب.اإلس�المي.حجة.األدب.الع�ريب."مصطفى.صادق.
الرافعي".الذي.اش�تهر.خبصومته.الش�ديدة.وتصديه.العنيد.ألي.
جتاوزات.دينية.أو.أدبية.عّبر.عن.إعجابه.وترحيبه.بالتجربة.املسرحية.
مبا.كتبه.عن.مسرحية."حممد".لتوفيق.احلكيم."وحسب.املؤلف.أن.
يقال.بعد.اليوم.يف.تاريخ.األدب.العريب.أن.ابن.هشام.كان.أول.من.
هذب.السرية.هتذيبا.تارخييا.على.نظم.التاريخ،.وأن.توفيق.احلكيم.
أول.من.هذهبا.هتذيبا.فنيا.على.نسق.الفن".)4(.وقد.ثبت.بعد.ذلك.
أنه.قام.بتأليف.نص.مس�رحي.بعنوان."حسام.الدين.األندلسي".
هب�ذه.األدلة.والرباهني.نصبح.على.يقني.أن."اإلس�الم.يعانق.
احلضارة.النافعة.ويؤاخي.املدنية.الراشدة.ويواكب.التطور.املفيد...
وال.شك.أن.املس�رح.من.مثرات.احلضارة،.أبدعها.عقل.اإلنسان.
وأنتجها.عباقرة.البش�ر،.فيقف.اإلسالم.منه.موقف.املوجه.الراشد.
واملصلح.املتبصر.الواعي،.فيأمر.القائمني.عليه.بنشر.العلم.وتثبيت.
العقيدة.وتدعيم.األخالق.وتوجيه.األمة.ملا.يصلحها.يف.دنياها.عن.
طريق.هذه.الوسيلة.اليت.سخرها.اهلل.لتكون.أداة.نافعة.لإلنسان".)5(
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إىل. حتتاج. البشرية. والنفس.

.وتروي�ٍح.كما.حيتاج. هتذي�بٍ

اجلس�د.إىل.الطعام.والشراب..

اإلس�المي. الدين. كان. وم�ا.

مل. لو. ويس�تمر. وينتشر. ليبقى.

اإلنسان. احتياجات. بكافة. يف.

النفسية.واجلس�دية.قال.تعاىل:.

﴿ُق�ْل.َمْن.َحرََّم.ِزيَن�َة.اهلِل.الَِّتي.

يَِّباِت.ِمَن. َأْخ�َرَج.ِلِعَب�اِدِه.َوالطَّ

والزينة. الرِّْزِق﴾)األع�راف:32(..

بتعدد.دالالهت�ا.هي.من.أعمال.

الفن.ال�يت.مل.حيرمها.اهلل:.﴿ُهَو.
الَِّذي.َخَلَق.َلُكْم.َما.ِفي.اأَلْرِض.َجِميًعا﴾)البقرة:29(.

تطور الدراما املسرحية اإلسالمية
يف.زمن.اخلليفة.املهدي.كان."عبد.الرمحن.بن.بشر".أحد.الدعاة،.
يقوم.بتجميع.الناس.على.مش�ارف.بغداد.فوق.ربوة.وينادي:.ما.
فعل.النبيون؟.أليس�وا.يف.أعلى.عليني؟.فيقول.من.حوله:.نعم،.مث.
ينص�ب.حماكمة.للخلفاء.ومن.تالهم.من.حكام.الدولة.األموية.مث.
خلفاء.الدولة.العباسية،.حيث.يعترف.كل.منهم.مبا.فعل.من.سيئات.
تسوقه.إىل.جهنم.أو.حس�نات.وطيبات.ترفعه.إىل.مقام.اجلنة.مع.
اخللفاء.الراشدين..وقد.ظهرت.باألمة.اإلسالمية.عدد.من.احلاالت.
الدرامية.مث.اختفت.متاما.كل.األنش�طة.الدرامية.أو.شبه.املسرحية.
من.خارطة.النشاط.الثقايف.لألمة.اإلسالمية.اليت.شرعت.يف.التفتت.
واالهنيار،.حى.نشطت.املس�رحية.اإلسالمية.من.جديد.يف.إطار.
حدي�ث.تأثر.بالتجربة.العاملية.يف.الش�كل.ال.املضمون..وكانت.
الع�ودة.يف.مصر.وحتديدا.يف.الفترة.من.عام.)1940-1961م(..
وقدم.يف.ه�ذه.املدة.القصرية.)34(.مس�رحية.وفقا.لإلحصائية.
الدقيقة.اليت.ضمنها.كتاب."املس�رح.اإلسالمي"..وهي.تعترب.أول.
التجارب.احلديثة.يف.املسرح.اإلسالمي.بريادة.مصر،.ألهنا.كانت.
م�ن.أول.الدول.العربية.حصواًل.عل�ى.احلرية..ومن.الطريف.أن.
خيرج.أول.نص.مس�رحي.من.عباءة.املس�رح.املدرسي.كإشارة.
للتماس.الواضح.ب�ني.الكيانني..وكان.هذا.النص.بعنوان."املروءة.
املقنعة".تأليف.الشاعر."حممود.غنيم"،.ونشر.للمرة.األوىل.بصحيفة.
"دار.العلوم".عام.)1940م(،.ومنها.انتقل.إىل.خمتلف.اهليئات،.مث.

إىل.خمتلف.األقطار.العربية،.فمثل.يف.

اليمن.ويف.الكويت.ويف.سوريا.ويف.

الع�راق.ويف.األردن.ويف.غري.تلك.
البالد.)6(

عن. مأثورة. قصة. النص. ويعاجل.

إىل. والدعوة. الذات. وإنكار. اإليثار.

"عكرمة. وأبطاهلا. اخل�ريات،. فعل.

الفياض".و"خزمية.بن.بش�ر"..كما.

أهن�ا.تعكس.مسو.اخلل�ق.واملروءة.

والنبل.وغريها.من.القيم.اجلميلة.اليت.
أكتسبها.العرب.من.اإلسالم.

رواد املسرح اإلسالمي املعاصر
سنتعرف.على.أهم.رواد.املسرح.اإلسالمي.املعاصر.وأهم.كتاباهتم.
املسرحية،.ملا.لذلك.من.أمهية.كبرية.يف.حتقيق.عملية.التأهيل.والتواصل.
الفين.والثقايف.اهلام،.والواجب.بني.خمتلف.األجيال.الساعية.إىل.التقدم.
أ-حممود غنيم: باملسرحية.املذكورة.يقف.حاماًل.لواء.الريادة.
للمسرحية.اإلسالمية.املعاصرة.اليت.كما.الحظنا.أن.بدايتها.األوىل.
جاءت.من.خالل.رجال.تعليم.للتأكيد.على.التماس.الش�ديد.بني.
املسرح.اإلسالمي.وبني.التعليم،.ألن.كالمها.وسيلة.للتربية.والتقومي.

والثقافة.والتهذيب.والتعليم.
ب�-حمم�د حممود رضوان: كان.وقته�ا.نقيبا.للمعلمني.يف.
مصر،.وكتب.للمس�رح.اإلسالمي.تسعة.نصوص.هي:.نور.على.
الصحراء،.طفولة.حممد،.ش�باب.حممد،.يف.س�بيل.اهلل،.إس�الم.
عم�ر،.إىل.يثرب،.على.ضفاف.الريم�وك،.مروءة.ووفاء،.دموع.

اخلنساء".
ج�-على أمحد باكثري: مييّن.اجلنسية.مصرّي.اهلوية.الثقافية..
بدأ.حياته.الوظيفية.يف.سلك.التربية.والتعليم.مدرسا.للغة.العربية..
وقد.أثرى.املسرح.اإلس�المي.بالعديد.من.النصوص.منها:.هلك.
املتنطعون،.اخلامت،.حارس.البستان،.من.فوق.سبع.مساوات،.زوجتان.

صاحلتان،.اإلمام.الشجاع،.األسري.الكرمي،.امللحمة.العمرية.
د-حممد يوس�ف حمجوب: ش�اعر.رقيق،.كتب.الكثري.من.
النصوص.املسرحية.للمكتبة.املدرسية.أمهها:.بالل،.عمرو.العجوز،.

غزوة.بدر.

و�مل�رح �لإ�ضالمي
بكل م��ا ي�ضمل م��ن �لفنون ميك��ن ببع�س 
�جلهد توظيف��ه لي�ضبح درع��ا لالإ�ضالم يف 
مو�جهة �لغزو �لدر�مي �ملدمر �لذي يخرتق 
�لبي��وت و�لروؤو���س. و�إذ� مل نفع��ل ذلك 
�ضتنتهي �لألفية �لثالثة �لتي ن�ضهد بد�يتها، 
كما �نته��ت �ل�ضن��و�ت �لطويل��ة �ل�ضابقة 
من عم��ر �أم��ة �لإ�ض��الم و�مل�ضلمني، دون 
��ضتخد�م لو�حد من �أهم �ملنابر �لإن�ضانية.



آراء املفكرين والعلماء
يرى.أصحاب.الرأي.أن.املسرح.اإلسالمي.يشكل.جانبا.له.خطره.
يف.تنبيه.املشاهدين.إىل.كثري.مما.حياك.ضد.املسلمني..ولذلك.تزحيه.
القوى.السياسية.من.الساحة.الثقافية.والفنية،.ألنه.كان.يف.املاضي.
يؤدي.دورا،.وله.تأثري.قوي.يف.حث.األمة.على.مقاومة.االستعمار.
ومطاردة.كل.من.حياول.أن.ينال.من.دين.األمة.وإسالمها..ولذلك.

حيرضون.مجيعا.على.ممارسته.بتحفظات.هي:
1-.البعد.عن.تشخيص.وجتسيد.رسل.اهلل.وأنبيائه.

2-.تضمينه.ما.يربز.عظمة.اإلسالم.وسرية.الفتوحات.
3-.يهتم.بسرد.حياة.الفاحتني.والتعريف.بفضل.اجلهاد.وأجر.

املجاهدين.
4-.ختلو.أحداثه.من.احلض.على.الذنوب.صغريها.وكبريها.

5-.يه�دف.إىل.إظه�ار.حس�ن.نتائج.فع�ل.اخلري.وفضل.
االستقامة.

6-.ال.تصاحب.فاعليته.مفس�دة.كالزنا.وش�رب.اخلمر.أو.
إضاعة.الصالة.

عرفت.جتربة.املسرح.اإلس�المي.العديد.والعديد.من.األمساء.

طوال.فترة.النشاط.املذكورة،.حى.حدثت.الكبوة.وحل.الكساد.

وخب�ت.جذوة.املس�رح.وضمرت.نش�اطاته.واختفت.فاعليته.

لعدة.عقود.كم�ا.عرفنا،.مث.عادت.من.جديد.أكثر.نضجا.ولكن.

بتج�ارب.قليلة.ومتناثرة.هنا.وهناك.يف.أحن�اء.العامل.العريب،.مثل.

النصوص.اإلس�المية.القصرية.اليت.نشهد.برباعتها.واليت.يتضمنها.
كتاب."تربية.األوالد.يف.اإلسالم".لعبد.اهلل.ناصح.علوان.

وشرف.املس�رح.امللتزم.املنضبط.أخريا.باستضافة.شخصيات.

هامة.من.رجال.الفك�ر.والعلماء.واألطباء.والفقهاء.والش�عراء.

والساس�ة.واملفكرين.اإلس�الميني.ممن.اجتذبتهم.أضواء.املسرح.

فكتب�وا.هلا.أعماال.حمدودة،.ولكنها.مؤثرة.على.مس�توى.القيمة.

الفنية.والثقافية.واألدبية،.ألهنا.فرضت.نفسها.على.فكر.ووجدان.

أصحاهبا،.وبالتايل.مساندهتم.املعنوية.وموافقتهم.الضمنية.وتأكيد.

إمياهنم.بأمهية.الفنون.املسرحية..ومن.هؤالء:.الفقيه.اجلليل.دكتور.

"يوس�ف.القرضاوي"،.حيث.كتب.للمس�رح.عملني.أحدهم.

مسرحية.شعرية.عن."يوس�ف.الصديق".،.والثاين.مسرحية.

تارخيية.عن."س�عيد.بن.جبري.واحلجاج.بن.يوسف.الثقفي".امسها.
"عامل.وطاغية".)7(

وكتب.الطبيب.واملفكر.اإلس�المي.والعامل.اجلليل."مصطفى.

حممود".عددا.من.النصوص.املس�رحية.اإلسالمية.منها:.الزلزال،.
اإلسكندر.األكرب،.الشيطان.يسكن.بيتنا،.اإلنسان.والظل،.اجلنة.والنار.
وشارك.اإلمام.الصويف."حممد.ماضي.أبو.العزامي".بنص.مسرحي.

واحد.هو."حمكمة.الصلح.الكربى".
ومن.املش�اركات.مس�رحيات.الشيخ."س�لطان.بن.حممد.
القامسي".حاكم.إمارة.الش�ارقة.بدولة.اإلمارات.العربية.املتحدة..
ألنه.أول.قيادي.عريب.يس�اهم.بفكره.وإبداعه.يف.إثراء.املس�رح.
بكل.ما.لذلك.م�ن.دالالت.إجيابية،.ومت.هذا.خبمس�ة.نصوص.
هي."عودة.هوالك�و"،.ويتعلق.باهلجم�ة.التارخيية.املغولية.على.
العرب.واملسلمني،.ومس�رحية."الواقع.صورة.طبق.األصل".عن.
املخط�ط.الرامي.النتزاع.القدس.من.املس�لمني،.و"القضية".اليت.
جتري.أحداثها.يف.القرن.احلادي.عشر،.وأفول.مشس.املسلمني.عن.
األندلس.وخروجهم.منها.مث.كتب.مؤخرا.مس�رحية."اإلسكندر.
األكرب".عرضت.عام.)2007م(،.ومسرحية.النمرود.اليت.تعرض.
يف.عام.)2008م(،.وكال.العرضان.يعكسان.برغم.األطر.التارخيية.

قضايا.عصرية.)8(
والعروض.العربية.أغلبها.ش�به.إس�المية..لذلك.يسهل.أن.
تتحول.إىل.قاعدة.أساس�ية.إلحياء.املسرحية.اإلسالمية؛.فتتحول.
االجته�ادات.اآلتية.من.حركات.ثقافية.إنس�انية.إىل.أفعال.دينية.
إس�المية.يثاب.املرء.بفعلها.لتكون.دافعا.لتقدم.وانطالق.األجيال.
احلالية.والتالية،.حنو.ما.يرجى.هلذا.الكيان.اهلام.من.قيمة.وما.ينشد.

له.من.مكانة..

)*(.كاتب.وباحث.مصري.

اهلوامش
الغناء.واملوسيقى،.لعمرو.عبد.الكرمي،.دار.القلم،.الكويت.1995م.  )1(
اإلسالم.والفن،.ليوسف.القرضاوي،.مكتبة.وهبة،.مصر،.ص:49. .)2(

املاله�ي.وأمسائها،.أليب.طالب.املفضل.بن.س�لمة،.اهليئة.املصري�ة.العامة.للكتاب،.ط. .)3(
1985م،.ص:45.

وحي.القلم،.ملصطفى.صادق.الرافعي،.اهليئة.املصرية.للكتاب،.ص:373. .)4(
حكم.اإلسالم.يف.وسائل.اإلعالم،.لعبد.اهلل.ناصح.علوان،.دار.السالم،.مصر،.ص:93-92. .)5(

املسرح.اإلسالمي،.ألمحد.شوقي.قاسم،.دار.الفكر.العريب،.ص:150. .)6(
اإلسالم.والفن،.ليوسف.القرضاوي،.مكتبة.وهبة،.مصر. .)7(

ثالث.مسرحيات.قصرية،.للدكتور.سلطان.بن.حممد.القامسي،.اهليئة.العامة.لقصور.الثقافة،. .)8(
مصر.2003م.
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حني.خيوض.األنصاري.يف.توثيق.س�رية.الداعية.

املصلح.فتح.اهلل.كولن،.تكون.الكتابة.بالنس�بة.

إليه.استشفاًء،.وجتمال،.ومقاومة.لكوابيس.الداء.

العضال،.واستجماعا.لكل.ما.يف.املعني.من.بذور.وفسائل.عاَجَلها.
الرحيُل.عن.أن.تتفتح.وتزدهر.وتستوي.على.سوقها..

ميك�ن.أن.يقال.عن.هذه.الرواية.إهنا.النص.الوداع،.الرس�الة.

الوصية،.البيان.اخلتامي،.املنت.الوديعة،.بل.إهنا.صوت.احتس�ايب.

صادر.عن.نفس.تنحين.يف.مقام.االستسالم،.وتذعن.للقدر.برضى،.
كما.يقتضي.اإلميان.من.املسلم.احلق.

. إنه.النص.اجلسر.الواصل.بني.إسطنبول.ومكناس،.نص.َحْوِليٌّ

اختزل.األجندة،.واختصر.يف.فصوله.أطوار.حياة.األنصاري،.من.

حيث.َشعر.األنصاري.أو.مل.يشعر..كتابة.هذا.النص.هي.يف.األساس.

تنقيب.يف.مراحل.سرية.الداعية.فتح.اهلل،.لكنها.غدت.يف.استطرادات.

عدة.من.متنها.كتابًة.عن.الذات،.وال.غرو.أن.تتالبس.األش�جان،.

فاملرء.مع.من.حيّب،.والروح.تتعش�ق.أن.ُتَنوَِّه.بشمائلها.الشخصية.
�د.فيهم.تلك.الشمائل. من.خالل.التنويه.بأش�خاِص.َمْن.تتجسَّ

الكتابة فعل احتسايب
وواضح.أن.األنصاري.أقبل.على.الكتابة.وهو.ال.يعرف.ما.جنس.
النص.الذي.سيخوض.يف.حتريره...كل.الذي.يدريه.أنه.ُيْقِدُم.على.
،.مكنٍي:."رمب�ا.كان.هذا.النص.الذي. الكتاب�ة.حتت.باعث.قويٍّ
أقدمه.اليوم.للقراء.رواية،.أو.سرية،.أو.رمبا.كان.قصيدة،.أو.كتاب.

تاريخ...لست.أدري"..!
ومن.أول.وهلة.يكش�ف.لنا.الكات�ب.عن.مكان.والدة.هذا.
ل.هذه.الرواية،. النص،.وُيَبيُِّن.املنازَل.اليت.شهدهتا.عملية.َنماء.وتشكُّ
بل.ونراه.من.خالل.تقنية.القطع.وااللتفات.السردَيني،.مييط.اللثام.
عن.احل�ال.الدرامية.اليت.مت.فيها.املخ�اض.وحتقق.الوضع:."إنين.
شرعت.يف.تدوين.مالمحه.مبستش�فى."مساء".يف.مدينة.إسطنبول.
العامرة.س�نة.2008،.مث.دّونت.بعضها.بعد.ذلك.ببييت.يف.مدينة.

تحليل كتاب

روايته األخيرة "عودة الفرسان"
نص المولد وخطاب الوداع

أ.د. سليمان عشرايت *
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َر.يل.أن.أختمها.بعد.سنة.كاملة. مكناس.باملغرب.األقصى،.مث.ُقدِّ
مبستشفى."مساء".مرة.أخرى.يف.مدينة.إسطنبول!".

ومبا.أنه.يكتب.عن.أحد.أبرز.أئمة.الدعوة.املميَّزين.بالعبقرية.

يف.العصر.الراهن،.فالبد.أن.نراه.يبادر.إىل.الكش�ف.عن.معاناة.

املوهوبني،.إيعازا.مبا.يلقى.هذا.اإلمام.من.أنواع.املكابدات،.ورمبا.

إيعازا.كذلك.مبا.كان.يستش�عره.هو.أيضا.م�ن.دنّو.األجل...

فالعبقرية.عطاء.ُمْبِكر.يف.احللول،.مبكر.يف.األفول..يقول.متحدثا.

عن.فتح.اهلل:."أّي.بالء.أش�د.على.املرء.من.أن.يعيش.قبل.أوانه،.
ويعاشر.غري.أهل.زمانه؟".

ال.ريب.أن.التواشج.هنا.قائم.بني.شخصية.الكاتب.وشخصية.

املكتوب.عنه،.ذلك.أن.الترابط.بني.األنصاري.وبني.الداعية.فتح.

اهلل.كان.معنويا،.َقرحيّيا،.والتجاذب.بينهما.قام.على.أس�اس.من.

انش�داد.الروح.إىل.الروح..كان.األنصاري.املنحدر.من.أرض.

طفقت.تصدِّر.إىل.اآلفاق.أعالما.من.رجال.الس�لوك.والتأسيس.

ُرق�ي،.يبحث.عن.القطب.الذي.يتواث�ق.معه.على.املرابطة،. الطُّ

فاختلبته.رايات.الطائفة.النورية،.فأناخ.ناقته.وأخذ.جملس�ه.من.

احللقة،.واخنرط.رأسا.يف.استظهار.األذكار..لقد.وجد.يف.فتح.اهلل.
إمامه،.وتبني.فيه.وراثة.السر.واملفتاحية.

ومن.الطبيعي.أن.يس�لس.للسارد.القول.وحتتدم.الشعرية.من.

خ�الل.ما.يوفره.له.البعد.املكاين.الذي.حّل.به،.والذي.تدور.فيه.

وقائع.الرواية.)إسطنبول(.من.دواعي.اإلعراب..إنه.فضاء.حافل.
بالتداعيات.التارخيية.واملرموزية.

ومن�ذ.البدء.جت�د.النفس.ذاهتا.مش�تحنة.مبش�اعر.اللوعة.

واجليش�ان،.إذ.هناك.ما.يبعث.على.مثل.ذلك.التهيج.الوجداين.

الذي.بدا.وأنه.-كأغوار.البحر-.يتالطم.من.خالل.جماري.العمق.

والتي�ارات.اجلوفية...وهكذا.هتيأ.للكاتب.العليل.أن.يعيش.ومنذ.

س�اعة.هبوطه.إىل.تلك.البقاع،.حالًة.متوت�رة.من.املواجهة.مع.

التاريخ،.ومن.املكاش�فة.واإلفصاح.عن.طاقم.الفجائع.الكربى.

اليت.ما.زالت.أصداؤها.املش�ؤومة.تدّوي.يف.روح.الكاتب..وما.

أسرع.ما.نعرف.أن.كاهله.ينوء.بإرهاقات.ثالثة.مزمنة.تثوي.يف.

العمق،.ثالثة.تصدعات.ال.تزال.مفتوحة.يف.جسد.الذاكرة:.هزمية.
األندلس،.وضياع.اخلالفة،.واعتقال.األقصى.

العلة.اجلسدية.إذن.تزيد.أدواُء.االعتالل.املعنوي.من.التهاهبا،.
وذلك.ما.يفاقم.من.وضع.الكاتب.

التوحد
مث.ال.نلب�ث.أن.ن�رى.الكاتب.يتوحد.مع.ش�خص.كولن،.أو.
هو.باألحرى.يستش�عر.م�ا.كان.يقرب.بينهما.من.قواس�م،.
فكالمه�ا.عل�ى.وع�ي.متفجر.مبواق�ع.الداء.من�ه،.وكالمها.
قض�ى.عليه.الق�در.واألملعي�ة.أن.تس�تغرقه.رحل�ُة.البكاء..
ال�داء.ميتطي.صه�وت.كولن.فينوح،.وداء.آخر.يس�حق.
كينونة.األنصاري.فال.ميلك.س�وى.أن.يبك�ي.هو.أيضا،.ويف.
احلالني.يبق�ى.األمل.والعزمية.وحدمها.مناط.هبوب.نس�يمات.
الرجاء.يف.اس�تعادة.الس�المة.والعافية.والتجدد:."رجٌل.وحده.
يسمع.أننَي.األسوار.القدمية،.ونشيَج.الريح.الراحل.ما.بني.طنجة.
وجكارتا!.وبكاَء.النورس.عند.شواطَئ.غادرهتا.سفُن.األحبة.منذ.
زمان.غابر،.ولكن.مل.يش�رق.لعودهتم.َبْعُد.ِشَراٌع!...فيبكي"!
وتصّر.الس�ردية.على.أن.تعمق.هذا.امللمح.االحتراقي.البارز.
يف.شخصية.كولن،.فتضيف:."رجٌل.وحده.يسمع.صهيَل.اخليل.
�ُحِب،.ونداَء.الغيِب.املحتِجِب،.إذ.يتدفق. القادمة.من.خلف.السُّ
هاتفه.على.ش�اطئ.صدره،.فينادي.ِمْن.َعَلى.منربه:.أاَل.يا.خيَل.
اهلل.اركيب!...ويا.سيوف.الربق.اْلَتِهِبي!...وَيَرى.ما.ليس.ُيَرى...

فيبكي!".
وتلتفت.السردية.تارة.أخرى.إىل.استقراء.رمزية.اسم."البطل".
فتراه�ا.رمزية.حتمل.يف.داللتها.معاين.البش�رى.اليت.أناط.القدر.
بالداعية.اإلمام.مهمة.زرع.فسائلها.وملء.احلقول.من.حواليه.هبا:.
"فتح.اهلل.سريُة.بكاء!.لقبه.األسري:."ُكوَلْن"،.ومعناه."الضحاك".
باللس�ان.التركي،.وهذا.من.عجائب.األض�داد،.ومن.غرائب.

املوافقات.أيضا!.فهو.َبكَّاُء.الصاحلني.يف.هذا.
العص�ر،.لكنه.ما.بك�ى.إال.ليضحك.
الزمان.اجلدي�د،.وليزهر.الربيع.يف.
أحدا. رأيت. ما. األطفال.. حدائق.
أجرى.دمعا.منه،.وال.أكثر.َوَلًها...
التاري�خ.مجيعا. وكأمنا.دم�وع.
تفجرْت.أهنارها.من.بني.جفنيه!".

كولن والنورسي
ب�ل.إن.الرواية.لتجعل.م�ن.صفة.البكاء.

صًا.ملهمة. اليت.يتمي�ز.هبا.ُكولن.َمْجًلى.ُمَش�خِّ
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االفتداء.والعطاء.اليت.نذر.نفس�ه.هلا،.حني.اختار.أن.يسلك.للحياة.سبيل.التنسك.واالنقطاع.

إىل.اخلدمة.وبذل.الصاحلات..كولن.مثل.األس�تاذ.النورس�ي،.ومثل.قط�اع.متميز.من.أهل.

روا.أن.ال.وقت.لديه�م.ينفقونه.يف.غري.ما. اهلل،.عاش�وا.كينونته�م.يف.صيام.وقيام،.إذ.ق�دَّ
حيقق.معىن.الكمال.اإلنس�اين.الذي.به.تتحقق.االستخالفية،.استخالفية.اإلنسان.يف.األرض.
فالبكاء.-حس�ب.قول.الس�ارد-.هو.جمرد.عنوان.حايل.ملالحم.من.جليل.الرهانات.اليت.
اجتازها.كولن.ع�رب.حياته.ومنذ.امليعة:."ولقد.أخطأ.من.ظنه.يبكي.ضعًفا.أو.َخَوًرا!.وإمنا.هو.
َجَبٌل.تش�ققت.أحجاره.عن.كوثر.احلياة.الفياض؛.فبكى!.الوعظ.سر.من.أسرار.فتح.اهلل!.فلم.
يزل.منذ.طفولته.يبكي.مبجالس�ه؛.فتبكي.لبكائ�ه.كل.عصافري.الدنيا!.ولقد.رأيته.يبكي.طفاًل.
وش�ابا،.مث.كهاًل.وش�يخا!.ومل.يزل.يبكي.ويبكي...وما.جّف.لتدّفق.شالالته.َنْبٌع!.بدموع.
مواعظه.اْلَحرَّى.س�قى.فتُح.اهلل.كل.غابات.بالد.األناضول!.وهبا.أروى.عطش.اخليل،.وأطعم.
فقراء.الليل!.وبوابِل.بوارقها.س�قى.كل.صحاَرى.الع�امل!.ولقد.عجبُت.من.أي.جبال.الدنيا.

خترج.منابعه؟".
ومن.البيِّن.أن.الكاتب.-وهو.يستعرض.مالمح.املعاناة.اليت.عليها.فتح.اهلل-.كان.جيد.جماال.
لترمجة.كثري.مما.بنفس�ه.هو.من.ذعر.واندحار.ومصابرة...فالبطولة.الس�ردية.يف.مطلع.الرواية.
تنحو.منحى.َتشاُرِكيًا،.حبيث.حنّس.أن.شخصية.األنصاري.وشخصية.اإلمام.فتح.اهلل.تتقامسان.
أو.تب�ادالن.دور.احلضور.بصورة.طبيعية،.وذلك.حبكم.ما.يقوم.يف.روح.األنصاري.من.إكبار.
. وحمبة.لشخص.اإلمام،.جعله.يقرأ.مساحة.من.مهومه.هو.يف.خريطة.مهوم.وأرزاء.اإلمام..فِحسُّ
البيع�ة.والتبعية.جلّي.يف.اخلطاب،.إذ.العالقة.اليت.تربطه.بفتح.اهلل.هي.عالقة.املريد.بش�يخه،.

واجلندي.بقائده،.واالبن.بأبيه.
هنا.يقع.نوع.من.التطابق.بني.وضع.الس�ارد.ووضع.املسرود.له،.من.حيث.وحدة.وطبيعة.
املقاوم�ة.اليت.يقتضيها.مطمح.االنتصار.يف.املعركة.احلس�ية.واملعنوية،.على.الرغم.من.انبثاق.
إش�ارات.متواترة.تكش�ف.أن.أولوية.احلسم.بالنس�بة.لألنصاري.يف.تلك.املعركة،.إمنا.هي.
الصمود.والتغّلب.على.العلة.اجلس�دية،.إذ.كانت.هي."النازلة".اليت.تقف.حاجزا.أمام.ما.كان.

يأمل.أن.يكون.له.من.بالء.
.ويقع.التطابق.املس�لكي.بينهما.كذلك،.اعتبارا.ملا.كان.يرّش�ح.له.األنصاري.
نفس�ه.يف.املحنة.اليت.مير.هبا،.من.حيث.وجوب.الس�ري.على.خطى.ش�يخه،.
فيمضي.على.هنج.من.التماس�ك،.والتجرد،.والتعايل.عن.الوهن،.والتواري.
عن.األضواء؛.فاالقتداء.بأهل.الري�ادة.و"النموذجية".يعين.أن.نتعلم.كيف.
نَت�َلقَّي.الس�هام.بسّن.ضاحك،.ووجه.طلق،.ومالمح.ختفي.طعاناهتا.وراء.

خطوط.من.االستبشار.

يف إسطنبول
أحبر.األنصاري.إىل.إس�طنبول.على.أمل.الش�فاء،.وح�ل.بتلك.احلاضرة.ذات.
املاضي.املجيد،.وألقى.بنفس�ه.على.ذات.املوج.الذي.عرب.فوقه.سائر.الفاحتني:."هنا.
إس�طنبول...هنا.معرب.الفاحتني.إىل.كل.أدغال.العاَلم!...ما.إن.دخلُت.بني.مآذهنا.حى.

ميكن �أن يقال عن هذه �لرو�ية �إنها 
�لن�س �ل��ود�ع، �لر�ضالة �لو�ضية، 
�لبي��ان �خلتامي، �ملنت �لوديعة، بل 
�إنها �ض��وت �حت�ضابي �ضادر عن 
نف�س تنحني يف مقام �ل�ضت�ضالم، 
كم��ا  بر�ض��ى،  للق��در  وتذع��ن 
يقت�ضي �لإميان م��ن �مل�ضلم �حلق.
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ِني. انتشى.قليب.أماًل!.لكنين.ل�ّما.اقتربت.من.ِجْسِر.الُبوْسُفوِر.َمسَّ

َفَزٌع!...كانت.النوارُس.تضج.يف.الفضاء.بش�كل.مثري.على.غري.
عادهتا..!.فَل�م.َأْدِر.َأُعْرٌس.هو.أم.حمض.عويل؟...ومن.يدري؟".
.َأْرٍض. أجل.وإنه.حلق.قول.اهلل.عز.وجل.﴿َوَما.َتْدِري.َنْفٌس.ِبَأيِّ

َتُموُت﴾)لقمان:34(.
ُترى.هل.أحس.األنصاري.وهو.يعرب.اجلس�ر،.بالنذر.ترشقه.
بسهامها.الرعناء؟.هل.َدَرى.-هو.الباحث.عن.األسرار-.أن.رحلته.
إىل.عامل.اآلخرة.س�تكون.من.صدد.ذلك.األفق.الذي.حل.به،.يف.
مشفى.السماء.حيال.البحر،.وأن.اجلزر.اخلمس.زينة.ذلك.العرض.
الفردوسي،.ستكون.هي.املحطة.النهائية.اليت.سينتهي.عندها.نظره.يف.
سعي.منه.أن.خيترق.احلجب.صوب.األندلس.الفقيدة،.وصوب.املغرب.
البعيد،.حيث.األحّبة،.وحيث.ميتد.اجلناح.اآلخر.من.الوطن.املّلي..
.مهي�ض.اجلناح.هو.بعرض.البحر،.ال.يقدر.على.حراك،.وال.

يتأّهل.لتحّد.
مشهد.اجلسر.الرابط.بني.آسيا.وأوروبا،.والذي.عربه.األنصاري.
وهو.ين�زل.بالد.النور،.كانت.داللته.حادة.يف.شعوره،.وعنواًنا.على.
قرب.االجتياز،.وشارة.منذرة.بقرب.انتهاء.الرحلة.وطي.الكتاب.
وحياول.األنصاري.أن.يستمد.السلوى.يف.ليل.الوحشة.والبعد.
عن.األهل.من.هبوب.نس�مات.احللم...فاحللم.هو.حقيبة.البشائر.
اليت.يلقي.هب�ا.أمامنا.األمُل.حني.يلفنا.امل�وت.األصغر،.وهكذا.
رأى.األنصاري.نفسه.َيطعم.عسال،.ورأى.أسراب.النحل.تعتصر.
الرحيق.من.مآقي.ش�يخه.اإلمام...وواضح.أن.الداللة.االقتضائية.
تومئ.هنا.إىل.ما.كان.يتَبْرع�م.يف.روح.األنصاري.من.أمل.بنيل.

احلاجة،.واألوبة.إىل.وطنه.حممَّال.باملغامن.
بل.إن.للنحل.والعس�ل.-هنا-.داللة.مناطة.مبطمح.الش�فاء.
احلقيقي.واملجازي.الذي.ينشده.األنصاري.َبْلسما.ملرضه.احلّسي،.

ومرض.األمة.املعنوي.
من.جهة.أخرى.نراه.يس�ترفد.للحالة.اليت.تطبق.عليه.بعتامتها.

بيتا.للمعري:
أََبَكْت.ِتْلُكُم.اْلَحَماَمُة.َأْم.َغ�.*.*.*.�نَّْت.َعَلى.َفْرِع.ُغْصِنَها.اْلَميَّاِد..؟
فالشعر.يف.حال.اهندار.املعنويات،.له.دور.السند.على.كل.حال،.
وواضح.أن.األنصاري،.ومن.خالل.تسويق.هذا.الشاهد.الشعري،.
يرس�م.صورة.للوجود،.ليس.كرؤية.شك.وحرية.وعدم.إذعان،.
وإمنا.كحس�رة.على.األفول.العاجل.وُحرقة.على.املغادرة.املبكرة.

مساء األمل
إنه.يعيش.مفصال.دقيقا،.ب�ل.متصدعا.من.عمره،.ال.تفتأ.النفس.
تبحث.فيه.عن.مس�رب.لالنفالت.من.حتت.األنقاض،.وإّن.وْقَع.
ذلك.الوض�ع.املتأزم.ليتردد.دويه.العني�ف.يف.أوصال.اخلطاب:.

"..ِلَزَماِن.التحوالِت.َوْقُع.الزالزِل.على.املَناِزل"!
النفس.تظّللها.آناءات.من.األمل.وأخرى.من.اليأس،.وتلك.هي.
حال.من.تكون.إصابته.ضاربة.يف.األغوار،.فحيال.جثوم.احلس�رة.
على.القلب،.ال.يس�ع.اخلطاب.إال.أن.ي�راوح.بني.حمطيت.األمل.
واليأس،.إذ.ال.متلك.النفس.إال.أن.تالزم.تلك.الكوة.الصغرية.املطلة.
على.مساء.األمل.تتطلع.منها،.لكن.مسلس�ل.االهنيارات.يس�تمر.
دويُّه،.ويس�تمر.ش�ريط.الصور.القامتة.يلف.احلس.حَبْبل.الكآبة،.
يلتمع.حينا،.ويرت�د.إىل.دكنته.حينا.آخر،.فيطول.العناء،.ويتزايد.
حجم.التمزق�ات:."كانت.األرض.ت�دور.مبن�زلة.ذات.طبيعة.

أخرى،.تتداخل.فيها.الشعاعات.بني.غروب.وشروق!".
واضح.أن.سياقات.املدخل.لبثت.تومض.باللون.األمحر،.لون.اخلطر،.
معلنة.عن.تكدر.األفق.ببوادر.ُحدادية،.حبيث.إن.مفردات.اخلطاب.
ذاهتا.تعكس.شيئا.من.برودة.املدافن،.وارجتاف.القلوب.املقهورة:.
"وكانت.الريح.تقصف.بربد.قارس!.وأس�راُب.احلمام.والنوارس.
تطري.هاربة،.لتحتمي.من.صقيعها.حتت.أضالع.املآذن.والقباب!".
.األنصاري،.وإن.مناط. إن.احلماية.هنا.مطلب.ملّح،.َيُخ�صُّ
هذه.احلماية.بالنس�بة.إليه.هو.االعتصام.باملآذن.والقباب..خطاب.
الرواية.يف.هذا.الشطر.من.التوطئة.يفصح.عن.كثري.من.املْضَمرات.
الروحية،.رمبا.غري.املدركة.حى.من.قبل.الكاتب.نفسه،.واليت.تعرب.

عن.تعّمق.حس.االستشفاع.لديه..
إن.مطلب.االحتماء.يظهر.ملموس�ا.يف.ثنايا.اخلطاب،.ومن.
خالل.إيع�ازات.واضح�ة..ولقد.طفقت.األدبية.وهي.تس�رد.
موضوعها،.تَلوُِّن.املساقات.بلون.النفس.وغبش.جوها.الصقيعي..
هناك.إفراغ.وجداين.َتهّيأ.لألنصاري.يف.مدخل.الرواية،.فاسترسل.
يغترف.من.عدة.ش�اعريته،.ويصوغ.أحلانا.فيها.نربة.حزن.معلنة..
بل.إن.العب�ارات.أحيانا.لَتعكس.يف.حدَّهت�ا.وجنائزيتها.صورة.
االنتكاس،.واالنقباض،.واالنطواء.على.الذات،.واالنتظار.املؤذي،.
والتطّلع.إىل.اليد.اليت.متس�ح.على.اجلس�د.بأنامل.َبْلسمية.تزرع.
العافي�ة...هذه.هي.نوعية.األصداء.ال�يت.تنتهي.إىل.حس.القارئ.

وهو.يتابع.مطلع.الرواية..
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أمل امليالد
وألن.األنص�اري.روحاين.ِبِجِبلَّته.وعمي�ق.إميانه،.متمّرس.بتلقي.اإلش�ارات.وَعْقِد.ِنّياِت.
االس�تخارة،.فقد.أْمكَنُه.-كما.خترب.الرواية-.أن.يقرأ.يف.ما.تلقاه.من.واردات.أن.النورس�ي.
ل.بغيته:."أما.علمَت. حييله.إىل.صاحب.الزمان.الذي.س�يتمّكن.من.أن.جيد.لديه.حاجته.وحيصِّ

.لكل.زمان.صاحَبه؟". أنَّ
وال.يسع.األنصاري.إال.أن.يستوثق.ليعرف.من.هو."صاحب.الزمان"،.فيأيت.رد.النورسي.
مفصل.اإلشارات.والدالالت،.إذ.قال:."وحيك.يا.صاح!.أما.صاحب.هذا.الزمان.فله.مولدان.
اثنان!.أوهلما.هو.يف.املكان،.وق�د.كان.الذي.كان؛.وأما.الثاين.فإمنا.هو.يف.الزمان!.َفاْرَتِقْب.
إبَّاَن.هيجاِن.اجلرح،.يوَم.تأيت.الرياح.حبداء.األنني!.فإنه.ال.ميالد.إال.بأمل!.واظفر.بثاين.املولدين.

َتِرَبْت.يداك!.إنك.يا.ولدي.إن.تدرك.إشراقَته.تكن.من.الفاحتني!".
ويفلت.منه.سؤال.معرفة.املصري:."قلت:.فهل.يل.أن.أكون.من.طالئعهم؟"

وواضح.أنه.هبذا.الس�ؤال.ُيِصرُّ.على.أن.يكون.واحدا.منهم،.بل.أن.يكون.طليعة.الطليعة،.

ألن.يف.ذل�ك.املوقع.املتقدم.تتحقق.له.احلياة.احل�ق..إن.املؤمن.ال.يرهبه.املوت.عندما.تكون.

املزاحف�ة.هي.الطريَق.إىل.اهل�دف،.إمنا.املوت.الذي.يقهر.املؤمن.ه�و.املوت.خارج.ميدان.

.بطالة.قاتلة،. املعركة،.إن.توّقف.املس�لم.عن.الزحف.بش�ى.أنواعه.التعمريية.والدعوية،.ُيَعدُّ

حيث.تكّل.أس�باب.الصمود،.وتتراجع.إرادة.املغالبة..ولقد.عّبر.سيدنا.خالد.بن.الوليد.عما.

جي�ده.املؤمن.من.وْطأة.وغنب.جرَّاء.انتظار.املوت.عل�ى.فراش.العلة:."ها.أناذا.أنَفُق.يف.فراش.
ال�سلولية.كما.ينَفُق.العري.يف.املراح...فال.نامت.أعني.اجلبناء".

.إن.انتظار.األجل.يتحول.عند.املْبتلني.إىل.حالة.من.اإلهناك.الكابوسي.الذريع،.أشبه.بواقعه.
عدوان.غاشم.يستويل.على.احلمى.بال.مقدمات.

رمزية األشياء
ولق�د.تبّطن.خطاب.الرواية.بإيعازات.ورموز.تنفتح.داللتها.على.التفاؤل..وال.غرو.أن.يكون.
األمر.كذلك،.فإن.وازع.املقاومة.جيد.يف.اس�تدعاء.معاين.الِبْش�ر.والتفاؤل،.ويف.اللوذ.حُبرمة.
املقدسات،.ما.يلّبي.شيئا.من.حاجة.النفس.إىل.اإلسناد.والثبات..وميكن.-يف.هذا.الصدد-.أن.
ن�رى.يف.تواتر.لفظ.احلمام.وجها.من.هذه.الصمودية.اليت.تقتضيها.منا.األوضاع.الصعبة..إن.
لفظ.احلمام.يتردد.يف.هذا.املدخل.بكل.ما.يومئ.إليه.من.رمزية.وداللة.جتّس�د.مطلب.البحث.
عن.املَنعة.واخلالص.والتواصل.والس�الم..إن.يف.مدلول.لفظ.احلمام.إحالة.إىل.حميط.األشواق.

اليت.متور.يف.أعماق.الكاتب،.البعيد.عن.األهل،.واملقّيد.باألثقال..
إن.اخلطاب.يش�تحن.مبحمول.داليل.موضوعي.ينس�اق.يف.الوجهة.اليت.تتوخى.الرواية.
أن.تس�لكها،.وهي.تدوين.س�رية.اإلمام،.وهذا.املحمول.الداليل.املوضوعي.يالبسه.حممول.
داليل.آخر.ذايت،.ال.يفتأ.يعترض.السياقات،.لينّفس.عن.لواعج.النفس،.ويف.كال.احلالني.يظل.
السياق.يعرب.عن.تفاؤل.ينس�جم.مع.طبيعة.املؤمن.الذي.-بفضل.إميانه-.يستمد.رمحة.اهلل.
من.صميم.تعاليم.عقيدته:."اْرفع.رأس�ك.قليال.حنو.األفق.األعلى؛.َتَر.مشس.البش�رى.ترتفع.
اهلويىن.من.خلف.األحزان،.وَتَر.كلمات.النور.األوىل.ترسم.بني.يديها.قوس.قزح،.وتطّرز.على.

ب��ني  �لتق��ارب  ح���س  يع��د  مل 
�إ�ضطنبول �ملتجددة وبني �ملغرب، 
يتم �فرت��ضا يف ذه��ن �لأن�ضاري 
فح�ضب، بل لقد ب��ات �لتو��ضل 
�لعمل��ي و�لروحي بني �ل�ضعيدين 
حقيقة يعي�ضها �لأن�ضاري، ويجد 
فيها �ضيئ��ا غري قليل م��ن دو�عي 
�لتنفي���س، بل لقد ب��ات �لتقارب 
ب��ني �لقار�ت م��ن �آي��ات �لتب�ضري 
�لزح��ف  جت��ّدد  زم��ِن  بحل��ول 
�ل��ذي �ضيطوي �لب�ضيطة ويو�ضل 
ر�ضال��ة �هلل �خلال��دة �إىل �لعامل��ني.

السنة.اخلامسة.-.العدد.)18(.2010 57السنة.اخلامسة.-.العدد.)18(.562010



موج.البحر.نبوَءهتا...فإذا.كنَت.ممن.حيس�ن.لغة.املاء.فاقرأ:.ُتْفَتُح.
القسطنطينيُة.أوَّاًل.مث.ُتفتح.روميُة!؟".

وحني.يشري.اخلطاب.إىل.نص.احلديث."تفتح.القسطنطينيُة.أوال.

مث.تفتح.رومية"،.فإن.مدلول.الفتح.هنا.يوعز.بالبعد.التأييدي.الذي.

تفيض.به.جوانح.األنصاري.حياَل.مشروع.الدعوة.والتأسيس.الذي.

ينهض.به.الفاحتون،.ويوعز.يف.اآلن.ذاته.إىل.املطلب.اخلالصي.الذي.

يتطلع.إليه.الكاتب،.إذ.من.العقيدة.ونصوصها،.السيما.من.تنّبؤاهتا.

املستقبلية.)املآلية(.ومبشراهتا.املصريية.يستلهم.األنصاري.يف.حمنته.

األلطاف.اإلهلية..فالكاتب.ال.يفتأ.-على.هذا.النحو.اخلطايب.املتراسل-.

يستن�زل.الرمحات.اإلهلية،.إذ.ال.ييأس.من.أن.رمحة.اهلل.قريبة.منه،.
وأهنا.س�تتخّطى.به.ذلك.الصعيد.احلالك.للمحنة.اليت.حّلت.به.
وكما.رّتب.القدر.لإلمام.فتح.اهلل.موعد.والدة.ثانية.قد.بدَأت.
عالماهتا.تلوح.يف.األفق.من.خالل.اإلجنازات.امليدانية،.فكذلك.بات.
رهان.األنصاري.يتركز.على.ما.سيتحقق.له.من.مولد.ثاٍن.ُمرجتى،.
مولد.االنبعاث.وعودة.العافية.إىل.اجلسد.املختَرق.بالداء..والسياق.
احلواري.يس�ّدد.حنو.نقطة.حامسة،.مركزية،.يريد.األنصاري.من.
خالهلا.أن.يعرف.هل.ُيكتب.له.أن.يكون.من.طالئع.هذا.الزحف.
الذي.شرعت.كتائب.الفتح.تنتشر.يف.اآلفاق..إنه.يف.ذلك.املوقف.
املشوش،.ُيشبه.وضع.موسى..مع.فتاه.يف.قصة.العبد.الصاحل..
لقد.تقاطعت.يف.وجدانه.صورة.موس�ى..مع.فتاه،.وصورته.
هو.مع.مرافقه.الذي.يرعاه.ويس�هر.على.خدمته:."قلت.لفتاي:.

وحيك.يا.ولدي!.ذلك.ما.كنا.َنْبغ..".
هكذا.يستدعي.السرد.مقامات.االرحتال.والضرب.يف.األرض.
كما.جّس�دهتا.الرموز.ممن.حازوا.مرتبة.العْبدية.على.معابر.من.نار.
العبودية.والتمحيص..فاإلحالة.السردية.هنا.تستحضر.قصة.العبد.
الصاحل.مع.فتاه،.يف.س�َفرمها.اخلارق،.وحتيل.إىل.جتربة.التمحيص.
اليت.كشفت.-يف.مجلة.ما.كشفت-.عن.تلك.املشاّق.اليت.َتْعِرُض.

ملن.يراهن.على.حتصيل.السر،.والظفر.باحلقيقة.
وطبيعي.أن.التماثل.بني.فى.موس�ى.واألنص�اري.متاُثٌل.يف.
املقصدية،.إذ.إن.مطلب.األنصاري.يف.س�فره.أن.ينفذ.إىل.برزخ.
التجدد،.فيْغَنم.من.رحلته.تلك،.ويعود.إىل.وطنه.معاىف،.وصاحب.
حاجة،.وجْندّيا.قد.مت.إدماجه.يف.املفرزة،.عن.جدارة.واستحقاق:.
"مث.مكثت.عاما.كامال.بعد.تلك.املشاَهدات!.أنتظر.املزيد.وال.من.
مزيد!.ورجعُت.إىل.وطين.أنتظ�ر.اإلذن.بالرحيل.مرة.أخرى.إىل.

بالد.النور!".

عودة إىل الديار املغربية
وتومئ.القصة.إىل.بعض.أطوار.تلك.السنة.اليت.قضاها.األنصاري.
يف.املغ�رب،.يتصيد.االنبثاقات.الفجرية.م�ن.هذا.الصدد.وذاك،.
وكل.شيء.من.حوله.يذّكره.بفواجع.التاريخ،.فالنفس.املرّوعة.ال.
َتقرأ.يف.األفق.إال.ما.يتساوق.مع.انكسافها:."ما.بني.طنجة.وجبل.
.مساء.حتكي. طارق،.َيْرُقُد.بوغاز.األحزان!...مل.تزل.نوارُسه.كلَّ

بنشيجها.الشجي.مأساَة.املوريسكيني".
وطبيعي.أن.تأيت.اللوحة.مفعمة.مبعاين.النعي.والرثاء.والقشعريرة.
واهليجان.الش�عوري.العارم:."كنُت.أسري.حايف.القدمني.ما.بني.
طنجة.وتطوان؛.لعل�ي.ألتقط.صوَت.محام.زاجل،.قيل.يل:.إنه.مل.
يزل.ههنا.ُمْذ.َعَبَر.أمرُي.غرناطة.األخري.طريدًا.من.جّنته!.فرثاه.هذا.
احلمام.الغريب.بكنوز.من.أس�رار.احلكمة!.قيل.يل:.إن.له.هديال.
كلما.انطلق.شجاه.اقشعرت.له.صخور.الشاطئ!.وبَكت.النوارُس.

واهتاجت.األمواج!".
.إن.انقط�اع.مدد.التجليات.ُعْقٌم.وج�داين.ال.حتتمله.روح.
املراب�ط...ومع.ذلك.تْأىب.النفس.إال.أن.ترابط.عند.إقليم.الرجاء،.
خلف.أسوار.ليِل.القنوط،.متصربة.وحمتسبة،.تتوقع.حلول.رمحة.اهلل.
يف.كل.آن...ويتحدث.األنصاري.عن.مواعيد.شقية.كان.االبتئاس.
يش�تد.فيها.عليه..وتبلغ.تلك.املواعيد.ذروَتها.عند.حلول.املساء،.
واملساء.كما.نعرف.هو.مناط.عذابات.املفجوعني،.فتنوع.مشاهد.
النكبات.تغدو.هي.املحطة.اليت.ترسو.عليها.أرواح.املنكوبني.حني.
حيل.الليل،.وهي.العلقم.الذي.يدمنون.على.تعاطيه.يف.ذلك.امليعاد.

املليء.بالوحشة.والزمهرير..

استحضار النكبات
وواضح.أن.استحضار.األنصاري.لنكبة."املورسيكيني".ضمن.هذا.
الس�ياق،.ينس�جم.مع.احلال.اليت.كان.عليها،.فاملرسيكيون.هم.
أولئك.املسلمون.األندلسيون.الذين.قهرْتهم.دورة.القدر،.فقضت.
عليه�م.باهلجرة،.بل.قضت.عليهم.بأن.يكون�وا.آخر.من.يغادر.
الديار.ُطرداء.ال.ملجأ.هلم،.إال.قاع.البحر،.حيث.س�تأيت.عليهم.

األمواج.واحليتان:."وبكت.النوارُس.واهتاجت.األمواج!".
ال.ريب.أنه.تصريٌح.بتجربة.التمّس�ح.باملقامات.واملش�اهد.
ومثابات.التعزية.اليت.يك�ون.األنصاري.قد.خاضها.وهو.يناضل.
ضد.أش�باح.الش�ؤم،.ويتداوى.بعقاقري.الروح.وتشفعات.أهل.

الكرامات،.مبن.فيهم.العاكف.فتح.اهلل..
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اد.النور.ينشد.احلماية.واالستجارة. .لقد.كان.واضحا.أنه.هب.من.موطنه،.وطار.إىل.محى.ُزهَّ

واالس�تظالل.بوارف.نفحاهتم،.ولقد.رابط.عندهم.يستعيذ.بالكرامات،.وأثناء.ذلك.مل.ينقطع.
عنه.هو.أيضا.بكاؤه،.فِمن.شأن.جماورة.أهل.احلال.أن.َتجعل.ينابيع.الروح.تتفّجر..

.وتأىب.صورة.الش�جى.يف.الوجدان.إال.أن.تستحيي.معامل.احلزن.الدفني.الذي.متثله.نكبات.

التاريخ.يف.كل.من.األندلس.الفقيدة.وإسطنبول.اليت.ضيعت.تاجها.بضياع.اخلالفة.منها...مل.يعد.

حس.التقارب.بني.إسطنبول.املتجددة.وبني.املغرب،.يتم.افتراضا.يف.ذهن.األنصاري.فحسب،.

بل.لقد.بات.التواصل.العملي.والروحي.بني.الصعيدين.حقيقة.يعيش�ها.األنصاري،.وجيد.فيها.

شيئا.غري.قليل.من.دواعي.التنفيس،.بل.لقد.بات.التقارب.بني.القارات.من.آيات.التبشري.حبلول.
زمِن.جتّدد.الزحف.الذي.سيطوي.البسيطة.ويوصل.رسالة.اهلل.اخلالدة.إىل.العاملني.

إن.اجلغرافية.بفضل.ما.توفر.لإلنس�انية.اليوم.من.إمكانات.االتصال،.قد.تقهقرت.وقهرت.

املس�افات.واألبعاد.املكانية.الفاصلة.بني.األحناء.واألقوام،.لينتعش.التاريخ.يف.ضوء.هذا.التطور.

ال�ذي.حقق.حلم.طّي.األرض.وجعل.العامل.قرية.واحدة.ينتقل.املرء.بني.قاراهتا.كما.ينتقل.بني.

أحيائها،.والوعي.هبذه.احلقيقة.هو.ما.يهب.لألنصاري.بعض.ما.يلّطف.من.حمنته،.إذ.أن.التطّور.

بات.يكفل.لألنصاري.أن.يطري.جبناحه.تارة.أخرى،.إىل.أرض.األنوار..وحيل.بإسطنبول:."هذه.

إس�طنبول.مرة.أخرى..!.ناداين.خاطٌر.حزي�ن!.قال.يل:.مقامك.حيث.أقامك!.ال.مكان.لك.

اليوم.يا.صاح.إال.مبن�زلة.االس�تغفار!.فصرُت.أمسع.صوتا.من.أعماق.فؤادي،.يتكّسر.موُجه.

هونًا.على.ش�ّط.لساين:.رب.اغفر.يل..!.رب.اغفر.يل.."!.ويروي.ظروف.نزوله.هبا:."ها.أنا.

ذا.حممول.على.س�يارة،.كنت.مريضا.ِجّدًا!.لكين.كنت.على.وعي.مبا.أمسع.وأش�اهد...كل.

شيء.أدركه.اآلن،.هذه.الطريق.الكربى.وسط.إسطنبول،.وهذه.قباهبا.ومآذهنا.عن.اليمني.وعن.

الش�مائل،.تلقي.بأنوارها.يف.كل.اجتاه...وهذا.هو.اجلس�ر.العظيم،.هو.جسر.ُنِصَب.حديثًا،.

لكن�ه.منصوب.على.تاريخ.الفتوح.بني.آس�يا.وأوروبا!.فلم.يزل.بعد.ذلك.قنطرًة.لعبور.النور.

�إن �لكتاب��ة ع��ن �لرم��وز تعني 
�لنخ��ر�ط يف �ل�ضلك و�إعالن 
�لنتم��اء. و�لأن�ض��اري ح��ني 
�أ���ر عل��ى �أن يختت��م رحلت��ه 
"�إمام  �ض��رية  بتوثي��ق  �حلياتي��ة 
�ملرحل��ة"، فاإمنا �ض��اء �أن يعلن 
�نت�ضاب��ه �لروح��ي و�لأدبي �إىل 
كتائب هذ� �لإمام �لعارف باهلل، 
�لعامل على ما يخدم عباد �هلل، 
ويكف��ل لهم �ضع��ادة �لد�رين.
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اجلديد.إىل.املس�تقبل!.وهذا....آٍه!.هذا.مستشفى."مساء".مرة.أخرى!...

وهن�ا.أدركُت.للتّو.مقامي!.وعرفُت.أنين.قد.أخفقت.يف.االمتحان.األول!.
فاستأنفت.دروسي.بفصول.املدرسة.األّيوبية.من.جديد!".

فمن.خالل.هذه.الس�ياقات.اليت.يرتد.هب�ا.اخلطاب.إىل.الذات،.تطفو.

الشجون،.فنقرأ.تقاطيع.من.السرية.الذاتية.للكاتب،.وحتديدا.نقرأ.يوميات.

عاشها.يف.إسطنبول،.أثناء.مرحلة.االعتالل.واليأس.والغروب:."كان.رأس.

الس�رير.ميمما.حنو.القبلة،.وكانت.النوافذ.الكبرية.مشرعة.األحضان.على.

حبر.َمْرَمَرة،.واْلُجُزُر.اخَلْمُس.َوَسَطُه.كلها.تنتصب.أمامي.كاألعالم...كانت.

،.وكانت.أشعتها.تطّرز.َمْرَمَرَة. الش�مس.على.وشك.الغروب.خلف.َقَدَميَّ

مبرثية.األش�جان!.وترسل.إيلَّ.أهازيج.من.أذكار.املساء،.ُمَرتََّلًة.عرب.أوراق.

ْلب.املنتصبة.خلف.نافذيت!.حى.إذا.مات.النهار.شاهدُت.جنازيت. شجرة.الدُّ

ترتفع.أمامي.يف.أفق.البحر.الغارب،.وتذكرُت.صاليت!.أدَّْيُت.العش�اءين.

مجعًا.وقصرًا؛.اس�تباقا.للحظة.الوصل،.مث.بكيُت!.كان.الليل.قد.أشرقْت.

مواجيُده.ُس�ُرجًا.تتألأل.يف.جزر.البحر،.وكانت.مصابيح.الس�احل.حتلم.

خافقة.بش�يء.ما...وغمرين.احلنني.إىل.أورادي،.فما.أن.شرعُت.يف.ترتيل.

مواجعه�ا،.حى.اهنمرت.على.قفاي.صفعاُت.الرمحة.َتْترى!.هي.رمحة.نعم.

لكنها.صفعات!.وكان.األمل.يا.ساديت.شديدًا!"..هكذا.تترجح.كّفة.اليأس،.
ويتحدد.الطريق.املفضي.إىل.االستسالم.

وملا.كان.اخلطاب.يتسع.إىل.أكثر.من.منحى.داليل،.أمكننا.القول.بيسر.

إن.الس�ارد.-ويف.س�ياقات.عدة-.كان.يتحدث.عن.نفسه.ويتحدث.يف.

الوقت.ذاته.عن.األمة.امُلصابة.يف.مقاتلها،.الباحثة.عن.احلياة.وعن.الش�فيع.

واملنقذ..ويف.غضون.ذلك.كله.ال.َيفتأ.الالش�عور.ينعي.للكاتب.ذاَته.من.

خالل.مس�اقات.وَبوحيات.سردّية:."سنة.كاملة.يا.ساديت.وأنا.أجري.بني.

غروب.وش�روق!.س�نة.كاملة.وأنا.أظن.أين.كنت.أغسل.أدران.الروح.

عن.بدين،.ولكين.اكتش�فت.اآلن.أنين.مل.أبرح.مكاين!.فعدت.مثقال.بكل.

ذنويب!.لقد.أخطأت.الطريق.إذن!.فكان.احلكم.أن.أعيد.الدرس.من.البداية!.
فالرمحَة.الرمحَة.يا.اهلل!".

وارث السّر
والرواية.عند.هذا.املستوى.من.التس�ديد،.تصطنع.مقطعا.إنشاديا.توظفه.
على.هيئة.الزمة.وقفل،.يتردد.يف.أعطاف.النص.أكثر.من.مرة،.ُتحيل.فيه.إىل.
مقام.اإلمام.فتح.اهلل،.باعتباره.باِني.اجلسر.حنو.املستقبل،.والوريث.الروحي.
لتاج.الصاحلني:."َفْتُح.اهلِل.َلَدْيِه.ِسرٌّ.تنتظره.الدنيا،.لكن.ال.خيرب.به.أحدًا!...
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َفْتُح.اهلِل.حيمل.يف.قلبه.ما.ال.طاقة.له.به؛.ولذلك.مل.يزل.يبكي؛.حى.احتار.الدمُع.ِلَمْأَتِمِه!.َفْتُح.

.الصخر.من.أعلى.قمته،.وَلَخرَّْت.أركاُن.قواعِده. اهلِل.وارُث.ِس�رٍّ،.لو.َوِرَثُه.اجلبل.العايل؛.الهندَّ

َرَهبًا!"..وتنوء.اللغة.املس�تخدمة.بشحنات.من.األسى،.ومن.الرهق.وأعباء.الكآبة.املضمرة.يف.
الروح،.فيأيت.السجل.حافال.مبفردات.الولع.وعبارات.النواح.

إن.حلوله.يف.أروقة.املستشفى-آِخر.أصعدة.النجاة.أو.اهلالك-.ومواجهة.الواقع.غري.املبشر،.
يفجر.منابع.األمل.فيه..ومع.ذلك.يتقوى.األمل.والتشبث.بالبقاء..

هو.نزيل."املدرس�ة.األّيوبية"،.ولئن.كتب.األنص�اري.عن.فتح.اهلل.وهو.على.تلك.احلال.

من.االبتالء،.فألن.فتح.اهلل.هو.َعيِّنة.أّيوبية.ُمكبََّرة،.تعاين.من.اعتالالت.أش�ّد.إزمانا:."وحدة،.
واغتراب،.واهنماك.يف.شق.الدرب.أمام.األمة،.وإدامة.املجاهدة.على.أصعدة.الروح.واخلطة"..
ولقد.بذل.اخلطاب.من.جهود.التورية.وإخفاء.العواطف،.ما.جعل.املنحى.الس�ردي.العام،.
يْفلح.يف.ختطي.مساحات.االس�تدراج.واإلغراء.اليت.ظل.املوضوع.يضعها.يف.طريق.الكاتب،.
الس�يما.والنفس.معبأة.مبش�اعر.الفجيعة،.فهي.من.مثة.يف.مس�يس.احلاجة.إىل.تركيز.وجهة.
اإلعراب.والتفريغ.على.ذاهتا.وشجوهنا.الشخصية..ولذلك.جند.أحيانا.التورية.تصطنع.اخلطاب.
اصطناعات.بديعية.وجناس�ية،.إذ.ال.َنْنس�ى.أن.األنصاري.أحد.فح�ول.القريض،.فاختزال.
يغ.املكتزنة.م�ن.صميم.خربته..إن.قوله.مثال:."غمرين.احلنني.إىل. العواطف.وتس�ويقها.يف.الصِّ

أورادي.."..يغطي.على.مضمر.سردي.هو:."غمرين.احلنني.إىل.أوالدي".
ويف.َمْشفى.مساء.السماوي،.جيد.األنصاري.نفسه.يقرأ.سيْمياء.املكان،.ويفكك.رموز.املوقع.

واألبعاد،.وتتوّطد.احلميمية.بينه.وبني.األشياء،.فهو.يرجو.الرمحة.من.كل.أفق.

مواجع الروح واجلسد
لقد.ظّل.َيْأس�ى.لنفسه،.ولعجزه،.وانقهاره.عن.أن.يكون.قادرا.على.التجدد،.مؤهَّال.الحتالل.
من�زل.له.يف.مقامات.الزمان..ويتحدث.عن.نافذة.املش�فى.حيث.امتد.س�ريره،.ذلك.ألنه.
يدرك.أن.للنافذة.ش�أنا.يف.ما.سيكشف.عنه.من.أخبار.الداعية.اإلمام،.كما.سريويها.للقراء.يف.
س�ياقات.روايته.تلك..كانت.نافذة.املشفى.مشرعة،.لكن.البحر.ال.يتيح.له.النظر.إىل.األبعد،.
إىل.العش،.فالعني.كانت.تريد.أن.ترى.مكناس،.أن.ترى.العافية..يف.تلك.األثناء.كان.هناك.همٌّ.

واحد.يسكنه،.أن.يعرف.نتائج.الفحص.الطّبي.
لق�د.اطمأن.إىل.هذا.املرافق.النوراين.الذي.يالزمه،.بل.لقد.تأثر.مبا.كان.عليه.من.روحانية.
جلية،.فكان.حضوره.معه.خيّفف.عنه.بعض.العناء،.واشتدت.الصلة.بينهما.ليس.فقط.ألنه.كان.
مرافقا.من.طراز.خاص،.ولكنه.إىل.ذلك،.كان.وسيلته.إىل.معرفة.احلقيقة،.حقيقة.مرضه:."سألته.
ماذا.قال.الطبيب؟.وانتفضت.جواحنه.بقوة.لكنه.مل.يْنبس.ببنت.شفة!.بيد.أنين.يا.ساديت.مسعت.
.من.العامل.العلوي!". الكالم.ينطلق.متدفقا.من.بني.جواحنه،.وكأمنا.هو.صدى.هلاتف.يتن�زل.عليَّ
.فاألني�س.املرافق.ظهر.أنه.من.أه�ل.الورد،.وأنه.من.ذوي.الش�أن.على.صعيد.مراتب.
املعراجية،.بل.وأنه.يتبع.احلمية.ذاَتها.اليت.ظل.كولن.ينصح.هبا.املرش�حني.للمرابطة.."قال.يل:.

ل ري��ب �أن و�ض��ع �لأمة �ليوم  
ل ي��كاد يبتع��د ع��ن و�ضعه��ا 
�ل��ذي كان��ت علي��ه بالأم�س، 
فه��ي تبح��ث �لي��وم �أي�ضا عن 
�حلامي، ع��ن �ضقيق �أكرب يكفل 
له��ا �ملنع��ة و�لع��زة و�ل�ضون.
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جس�مك.مرتبك.جدا.يا.صاح!.لكنما.هو.َرْجٌع.كسرٌي.لصورة.

الروح.يف.خابيتك.الكسرية!.أما.األطباء.فلهم.مسالكهم.إىل.طينك.

املسنون،.وأما.من.يس�لك.فيك.حنو.جراحات.الروح...آه!.أما.
َمْسَلُك.الروح.إىل.مواجعك.يا.صاح...آه!.مث.سكت!"

ويف.كل.ذل�ك.ظل.الكاتب.يغترف.من.معني.الذايت،.ويطغى.

العج.االعتالل.على.حبل.السرد،.فيجمح.اخلطاب.ويرتد.إىل.حيِّز.

الروح،.ويلوذ.باملجازية.يواري.هبا.أشياءه.الصميمة.املكسرة،.ويهرع.

ينحاز.إىل.جوقة.األخيار،.يدفن.يف.مواجعها.عويل.روحه،.ويستمد.
من.اإلحس�اس.برابطة.التجانس.معهم.الثباَت.والقوة.والتماسك.
لقد.ظّل.الصاحل�ون.وعلى.مدى.العهود،.يصنعون.البحريات.
من.دموعهم،.وتلك.البحريات.ال.تفتأ.مشرعة،.و"مل.تزل.ترفدها.
من�ذ.قدمي.الزمان.دموع.احلواريني،.وأش�جان.الصحابة.الكرام،.
�اك.املتعبدين،.وزفرات.أوي�س.القرين،.وبكاء. ومكابدات.النُّسَّ
احلس�ن.البصري،.وش�هيق.أيب.العالية.الرياحي،.وأسرار.اإلمام.
اجلنيد،.وأنفاس.بشر.احلايف،.ومواجع.احلارث.بن.أسد.املحاسيب،.
ومواعظ.اإلمام.عبد.القادر.اجليالين،.وجماهدات.الشيخ.أمحد.زروق.
الفاسي،.ومواجع.عبد.الواحد.بن.عاشر.األندلسي،.ومشاهدات.

بديع.الزمان.النورسي!".

شعرية السرد
األدبية.تأخذ.أحيانا.س�ياق.األوراد،.فيتالبس.املضمون.السردي.
كما.تعرضه.مس�اقات.الرواي�ة.يف.مفتتحها،.مع.مضامني.الذكر.
واألدعية.املتواترة.يف.حلقات.الذاكرين..الديباجة.اليت.ميزت.مفتتح.

"الرواية-السرية"،.كانت.حبليتها.األدبية.الراجحة،.وبتأنق.شعرية.

خطاهبا،.وتألق.نربهتا،.أقدر.على.امتصاص.املشاعر.والتنفيس.عما.
يف.النفس.من.كروب.املْأَتمّية.

وس�نرى.كيف.أن.السرد.حني.باش�ر.التوثيق.حلياة.األستاذ.

اإلمام،.قد.َتخّفف.من.لبوس.ش�عريته،.فالتعبئة.أضحت.يف.ذلك.

املستوى.من.الرواية،.تعبئة.مواقع.وعراكات.ومآثر.وُقُربات،.حبيث.

أضحت.الرجاحة.يف.اخلطاب.لعرض.األحداث،.وذكر.املناقب،.

وإحصاء.مواقع.االش�تباك.والن�زاالت.اليت.تشكلت.منها.هذه.

الس�رية.احلافلة.بالثمار،.ألن.املقام.مقام.استظهار.مكونات.هذه.
امللحمة.وإبراز.مفرداهتا.كما.ارتسمت.على.شريط.العمر.

شخص.األنصاري.كما.برز.يف.سياق.السرد،.ظل.ميثل.األمة.

يف.عصر.الغْبن.الذي.س�لف،.حني.مدت.يدها.للش�قيق.األكرب.
تستدعيه.وتستنجده.وحتتمي.به.من.انتهاكات.الصليبّيني.

االستخالص
ال.ريب.أن.وض�ع.األمة.اليوم.-زمن.رجوع.نكبة.االس�تعمار.
العس�كري.من.جديد.إىل.أوطاننا.كما.وقع.يف.العراق-.ال.يكاد.
يبتعد.عن.وضعه�ا.الذي.كانت.عليه.باألمس،.فهي.تبحث.اليوم.
أيضا.عن.احلامي،.عن.شقيق.أكرب.يكفل.هلا.املنعة.والعزة.والصون..
وتركيا.إذا.ما.أحَيْت.روحية.اإلسالم.واحلضارة،.وابتعثْت.مشاعر.
القوامة.املّلية.اليت.متيزْت.هبا.اخلالفة.العثمانية،.وإذا.ما.اس�تنفرت.
قدراهتا.املادية.واملعنوية،.وعرفت.كيف.تتقرب.من.أشّقائها.وتقرهبم.
إليها،.فستجد.نفس�ها.متأّهلة.من.جديد.ملّد.أجنحتها.وأشرعتها.
على.جغرافية.األمة،.والسري.معها.حنو.الرْفعة.والسؤدد.واملشاركة.

يف.صنع.التاريخ.العاملي،.كما.كان.شأن.األمة.باألمس.
إن.الكتابة.ع�ن.الرموز.تعين.االخنراط.يف.الس�لك.وإعالن.
االنتم�اء..واألنصاري.حني.أصر.على.أن.خيتت�م.رحلته.احلياتية.
بتوثيق.س�رية."إمام.املرحلة"،.فإمنا.شاء.أن.يعلن.انتسابه.الروحي.
واألديب.إىل.كتائب.هذا.اإلمام.العارف.باهلل،.العامل.على.ما.خيدم.

عباد.اهلل،.ويكفل.هلم.سعادة.الدارين..

)*(.جامعة.وهران./.اجلزائر.
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أوشك السفر على االنتهاء،
وبدا حاجب األُفق،

ذاك الربيع الذي كان خمضرًّا بكل أشكاله،
أصبح اليوَم مصفرًّا..

الروح كالورقة، مهيَّأة للرحيل،
والقرار َموكول إىل "القلم"،

ِليُخّط النقطة األخرية..
فجأة.. كلُّ شيء بشتَّى ألوانه،

ارتدى ُبعًدا أخرويًّا؛
مث بدت نسائم العاَلم اآلَخر،

وانكشفت غايات األحالم الكاذبة واحدًة واحدة..
على كاهلي اآلن جَبٌل عظيم يوشك أن يتزلزل،

ويف أملي يتألأل الربيع...

وها كل عضٍو مين يرجتف مثل أوراق الشجر،
كأنين اآلن ميزان األمل:

يف إحدى كّفتيه اخلوف، ويف األخرى مطلق الرجاء..
وموج األكدار يضرب شاطئ السرور واألفراح،

أحياًنا يف غاية السرور أنا، وأحياًنا أجهش بالبكاء،

ألطاف تن�زل وابتالءات هتطل...
، وكالغيث يشوبه الثلج ينهلُّ عليَّ

واملشاهد تترى، والستار ينفرج وينسدل...

كأن امليعاد قد حان،
ويف األفق شَفق جديد،

ِظلُّ العالَم اآلخر يالمس وساديت كل حني،
يف ربوع قليب شاهدُت سابًقا ذاك الطلوع،

فصال بعد فصل،
فوجدُته أشّد طَربا من أشّعة ربيعَي األول...

ولكن، إذا بقيت فرصة خلدمة ديين بعد اليوم،
فصربا على احلياة هنيهات،

وُحّق هلا أن تعاش فترة أخرى،
أما اآلن فهمِّي الوحيد هو أن ُيعَرف املوىل العظيم،

ليت شعري، رمبا بعد بضع خطوات،
ُيعَرف أكثَر مما كنت أحلم وأتوق...

شعر

شعر: فتح اهلل كولن
تعريب: فريد األنصاري)*(

)*( لقد.قام.بتعريب.هذه.القصيدة.املوزونة.بأسلوب.الشعر.املرسل،.الفقيد.

املرحوم.فريد.األنصاري.بعد.أن.ُقدِّمت.له.مترمجًة.ترمجة.حرفية،.وكان.
ذلك.من.آخر.أعماله.رمحه.اهلل.
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ص�دق الوع�ُد ليس ُيخِل�ف وعَده
ض�اق عن وج�ده الزم�اُن ومافي�
ب�رح الش�ق باحمل�ّب وق�د ك��
عريش�ا كان  األنص�ار  وخني�ل 
ص�ارٌم م�ا نبا عل�ى كث�رة الضر
ي��أ أن  املتي�م  للف�ارس  آن 
العش� امتطى صهوَة  الفرسان"  "آخر 
فلّما ال حط�اَم،  �ْعَب،  الشِّ س�لك 
السجلماس�ي انتض�ى ريش�ة احلُـ
م�ا توّل�ى ح�ني ادهلّم�ْت خطوب
إن "كش�ف احملجوب" غايته القص�
"القنادي� الن�اس كيف تغ�دو  عّلم 
ش�ق للصْح�ب درب عش�ق فلّما
ي�ا خليل�ي، ترك�ت قلب�ًا يتيم�ًا
دريب حّق�ًا، وصاح�ب  خليل�ي  يا 
وي�داُه ظام�ئ  للن�ور  ه�و 
ال�ّرو يف  يوق�د  احملب�وب  ون�داء 
ج�واٍد بغ�ري  ف�ارٌس  وأن�ا 
م�ا إذا  إمث  العاش�قني  عل�ى  م�ا 

لق�د اخت�ار موك�ب الن�ور حلده
��ه فألق�ى جلن�ِة اخلُل�د َوْج�ده
�ان عب�رُي األش�واق يف البدء مهده
وهدي�ل األش�عار كان ِمَخ���ّده
ب، فق���د آن أن يعان�ق غم�ده
وده ف�ردًا م�وىل سينش�ر  ت��ي 
��ِق وكان الن�ور  املؤّي�د جن�ده
ب�رز األْف�ُق أصب�ح الّن�وُر ُع�ّده
رفده املس�اكني  إىل  وألق�ى  ��ّب 
ال وال خ�ان يف احل�وادث عه�ده
��وى فأوم�ا ل�ه، ف�أدرك قصده
ِورده اللي�ل  ويصبح  �ل" ص�الًة، 
البْح��ر راح يرك�ب مّده آن�س 
وق�ده يْب�رد  ش�يء  ال  يتلظ�ى، 
كيف خّلف�ت صاحَب الّدرب وحده؟
قي�ده؟ ُيَحّط�م  فم�ن  قي�ود،  يف 
ح س�راجًا يض�وي، وي�زرع وده
وان�ده حّب�ك  ج�واد  فأع�رين 
وعده ويص�دق  وعده�م  صدق�وا 

شعر

فارس بال جواد
في.مديح.النخيل.السجلماسي.)فريد.األنصاري(

أ.د. حسن األمراين *

)*( رئيس.حترير.جملة."املشكاة"./.املغرب.
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